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RESUMO 

 

A correspondência entre literatura e pintura sempre foi tratada pela história da arte. 
Todavia, a relação dessas duas expressões artísticas evolui com a criação da Real 
Academia de Pintura e Escultura, no século XVII, momento em que a pintura inicia 
sua fase de autonomia da literatura. Mas é no século XIX que a proximidade entre 
artistas e escritores estreita os laços entre as artes. A admiração dos escritores pela 
pintura lhes motiva a buscar inovação para a poesia. No entanto, são os poetas 
modernos do século XX, a exemplo da pintura, que revolucionam a forma da poesia. 
O presente estudo está circunscrito nesse período de transição entre os séculos XIX 
e XX, e tem por objeto de pesquisa a obra poética Les Éblouissements (1907), de 
Anna de Noailles (1876-1933). O objetivo da pesquisa é analisar os traços do 
Impressionismo pictórico na poesia da autora. Para isso, realizamos um estudo 
comparado entre poesia e pintura, a fim de identificarmos aspectos pictóricos do 
movimento impressionista na poética dessa escritora. Concernente à evolução da 
literatura e pintura e também à estética do Impressionismo, as obras Littérature et 
Peinture (2011), de Daniel Bergez, e La dialectique du regard (2000), de Jacques 
Busse, serviram-nos de apoio teórico. No sentido de fazer o cotejamento entre a 
obra noailliana e a sua escrita pictórica, nos apoiamos em Júlia Van Gusteren, com 
a obra Katherine Mansfield and literary Impressionism (1990). Referente à poética de 
Anna de Noailles, nosso embasamento tem por referência o estudo crítico de Angela 
Bargenda, com La poésie d’Anna de Noailles (1995), de Catherine Perry, com 
Persephone Unbound. Dionysian Aesthetics in the works of Anna de Noailles (2003), 
e de Marie-Lise Allard, com Anna de Noailles Entre prose et poésie (2013). 
 
Palavras-chave: Estética impressionista; Impressionismo pictórico; Literatura, 
Pintura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

The correspondence between literature and painting always has been treated by the 
history of art, but the relationship of these two artistic expressions evolves with the 
creation of the Royal Academy of Painting and Sculpture in the seventeenth century, 
when painting begins its period of autonomy of literature. But it is in the nineteenth 
century that the closeness between artists and writers strengthen the links between 
the arts. The admiration of writers for painting, motivates them to seek innovation for 
poetry. However, it is the modern poets of the twentieth century who, like the 
painting, revolutionize the form of poetry. The present study, entitled impressionist 
aesthetics in the work of Anna de Noailles, is circumscribed during this period of 
transition between the nineteenth and early twentieth centuries, and has as its object 
the poetic work Les Éblouissements (1907), by Anna de Noailles (1876-1933). The 
objective of the research is to analyze the traces of pictorial Impressionism in the 
poetry of Noailles. For this, we performed a comparative study between poetry and 
painting, in order to identify pictorial aspects of the Impressionist movement in the 
poetics of this author. Concerning the evolution of literature and painting as well as 
the aesthetics of Impressionism, Jacques Busse's works Littérature et Peinture 
(2011) by Daniel Bergez and La dialectique du regard (2000) served as theoretical 
support. In order to make a comparison between the Noaillian work and its pictorial 
writing, we support on Júlia Van Gusteren‟s study: Katherine Mansfield and literary 
Impressionism (1990). Regarding the poetics of Anna de Noailles, our theory is 
based on the critical study of Angela Bargenda, La poésie d'Anna de Noailles (1995); 
by Catherine Perry, Persephone Unbound. Dionysian Aesthetics in the works of 
Anna de Noailles (2003) and Marie-Lise Allard, Anna de Noailles entre prose et 
poésie (2013) 
 
Keywords: Impressionist aesthetic, Impressionism painting, literature, painting 
 

  



 
 

RESUMÉ 

 

La correspondance entre littérature et peinture a toujours été traitée par l‟histoire de 
l‟art, toutefois la relation de ces deux expressions artistiques a évoluée avec la 
création au XVIIè siècle de l‟Académie Royale de Peinture et Sculpture. C‟est le 
moment où la peinture initie sa phase d‟autonomie de la littérature. Mais c‟est au 
XIXè siècle que la proximité entre artistes et écrivains ressere les liens entre les arts. 
L‟admiration des écrivains pour la peinture les motive à chercher l‟innovation dans le 
champ poétique. Cependant c‟est au XXè siècle que les poètes modernes, à 
exemple de la peinture, ont révolucionné la forme de la poésie. La présente étude 
intitulée Esthétique impressionniste dans l‟oeuvre d‟Anna de Noailles, porte sur cette 
période de transition entre la fin du XIXè siècle et le début du XXè siècle. Nous 
avons pour objet de recherche l‟oeuvre poétique Les Éblouissements (1907), d‟Anna 
de Noailles (1876-1933). Nous avons comme objectif analyser les traits de 
l‟Impressionnisme pictural dans la poésie de Noailles. Pour cela, nous menons une 
étude comparée entre la poésie et la peinture dans le but d‟identifier des aspects 
picturaux du mouvement impressionniste dans la poétique de l‟auteure. En ce qui 
concerne l‟évolution de la littérature et de la peinture, ainsi que de l‟esthétique de 
l‟Impressionnisme, nous nous appuyons sur les oeuvres Littérature et Peinture 
(2011) de Daniel Bergez et La dialectique du regard (2000) de Jacques Busse. Pour 
réaliser le rappochement entre l‟oeuvre noaillienne et son écriture picturale, nous 
prenons comme référence Júlia Van Gusteren: Katherine Mansfield and literary 
Impressionism (1990). Enfin, nos études sur la poétique d‟Anna de Noailles nous ont 
portée vers Angela Bargenda, La poésie d’Anna de Noailles (1995); Catherine Perry, 
Persephone Unbound. Dionysian Aesthetics in the works of Anna de Noailles (2003) 
et Marie-Lise Allard, Anna de Noailles Entre prose et poésie (2013) 
 
Mots-clés: Esthétique impressionniste, Impressionnisme pictural, littérature, peinture  
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, analisaremos a obra poética de Anna Noailles, escritora 

francesa que publicou suas primeiras poesias no final do século XIX, mas que só 

despontou no cenário cultural nos anos 1900. Por essa razão, delimitamos a 

pesquisa entre o fim do século XIX e o início do XX. O estudo tem como título 

Estética impressionista na obra de Anna de Noailles. Tal escolha está relacionada 

com a nossa hipótese de que há, na poesia noailliana, traços do Impressionismo 

pictórico. A fim de buscar respostas para esta suposição, fundamentaremos a 

pesquisa na abordagem intersemiótica entre literatura e pintura. 

A parte teórica do trabalho será embasada nos estudos sobre literatura 

comparada, mais especificamente em uma análise entre as duas expressões 

artísticas: a poesia e a arte pictórica. Concernente à correspondência das artes, 

nos servirá de aporte teórico os estudos críticos de Daniel Bergez, Bernard 

Vouilloux e Marina Myriam Ondo. 

Dentre as obras poéticas de Anna de Noailles, escolhemos por objeto de 

pesquisa o livro de poemas Les Éblouissements (1907), coletânea na qual 

verificamos uma preocupação em transmitir aos leitores uma profusão de 

imagens descritivas que são transpostas para os versos. As descrições das cenas 

são compostas muitas vezes de matizes cromáticos e de paisagens luminosas e 

quase sempre associadas à natureza. Com base nessas observações, 

percebemos que a luz e as atmosferas fluídas são constantes na poética 

noailliana. Em diversos poemas do referido compêndio, a paisagem é liquefeita, 

ou atomizada sob os efeitos da luz natural. Esses aspectos estéticos e estilísticos 

da poeta nos motiva a buscar, nos estudos referentes à literatura e à pintura, a 

resposta para a efusão de luminosidade.  

A contribuição científica da pesquisa e o ineditismo da abordagem 

escolhida para análise dos poemas se constituem em uma segunda motivação 

para nós, visto que esta autora é desconhecida do meio acadêmico brasileiro. 

Assim, esperamos contribuir para o estudo crítico da obra noailliana.  

Porquanto, a fortuna crítica sobre a poeta é escassa, revelando-se uma 

das maiores dificuldades para o andamento da pesquisa. A maior parte dos 

estudos dedicados à Anna de Noailles é limitada a aspectos biográficos. Por esse 

motivo, justificamos o fato de buscarmos nos jornais e nas revistas da época 
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contemporânea à escritora, assim como na sua correspondência pessoal, dados 

que possam nos ajudar na análise da sua obra. 

Por estarmos conscientes da escassez de fortuna crítica referente à poeta 

e também da falta de estudos no meio acadêmico brasileiro sobre a obra dessa 

escritora, destacaremos, no primeiro capítulo, aspectos relevantes da sua 

biografia e do meio cultural em que ela esteve inserida. Em um segundo 

momento, faremos a contextualização social do lirismo feminino do início do 

século XX, para fazer ressaltar a importância da poesia de Noailles. Por fim, em 

um terceiro momento, trabalharemos a estética da poesia noailliana, com a 

finalidade de verificarmos o estilo e a evolução da sua poesia.  

Já no segundo capítulo, realizaremos a contextualização histórica e social 

da evolução artística do período compreendido entre o fim do século XIX e início 

do XX. Julgamos este procedimento necessário, pois sabemos que o contexto no 

qual se insere a poeta, é um período de ruptura da forma e da temática da poesia. 

Os poetas dessa época preferem os temas relacionados ao mundo moderno. 

Entretanto, a poesia de Noailles mantem os versos alexandrinos e conteúdo 

ligado à natureza. Esse aspecto levou os críticos a associarem a sua poesia ao 

movimento do Romatismo. 

Pelo motivo da poesia noailliana estar situada no período de transição 

entre os dois séculos e por não haver um consenso de quando se inicia a poesia 

moderna, nós abordaremos os dois séculos em conjunto. Na mesma 

contextualização, discorreremos sobre o Impressionismo. Em seguida, 

desenvolveremos a crítica sobre o Impressionismo literário, que não se trata de 

um movimento artístico, mas de uma tendência percebida por alguns críticos 

daquele período. Assim, investigaremos como a expressão pictórica serviu de 

inspiração para os literatos, e como eles conseguiram transpor para a obra escrita 

algo específico ao visual. De igual modo, dissertaremos sobre o Simbolismo, 

ainda que não nos aprofundemos neste movimento literário, abordando apenas a 

sua primeira fase. Aqui, nos interessa a maneira como os simbolistas trataram a 

luminosidade, e como alguns aspectos desses artistas se estenderam para a 

poesia moderna do século XX. 

Se o Impressionismo buscava a expressão imediata das sensações, o 

Simbolismo foi mais além buscando a essência das coisas no plano das ideias. 

As duas correntes tinham a concepção que era impossível apreender a totalidade 
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do real, visto que a realidade é transitória. No entanto, os movimentos se separam 

em seus princípios. Enquanto os impressionistas partem de uma visão exterior, os 

simbolistas buscavam exteriorizar aquilo que faz parte do inconsciente. Na poesia 

de Anna de Noailles, observamos essa exploração do espaço interno do eu-lírico, 

e por isso achamos necessário discorrer sobre o Simbolismo. 

Referente aos estudos realizados sobre a poesia de Anna de Noailles, 

alguns críticos mencionam que a escritora está fora do contexto de sua época. 

Um dos nossos objetivos específicos baseia-se na investigação sobre a 

possibilidade de que o dinamismo dos movimentos e correntes literárias, que se 

sucederam entre o final do século XIX e início do XX, serviram de inspiração para 

a autora, que pode ter se colocado à escuta desse meio cultural tão diversificado.  

Noailles deixa claro em seus comentários essa recusa de ser identificada a 

apenas um movimento literário. Em uma entrevista a André Lang, ela declarou ser 

naturalmente individualista na arte. É fato que a poesia de Noailles não se limita 

ao Romantismo, segundo a afirmação de alguns críticos da época. A escritora 

não se impõe nenhuma severidade estética. Existe, em sua poética, uma 

espontaneidade voluntária, em que repousa uma diversidade de culturas e estilos, 

que será uma particularidade investigada.  

A poeta preferiu os versos alexandrinos, porém encontramos algumas 

vezes em sua poesia a temática e o conteúdo da modernidade, a exemplo da 

imagem do trem citada por ela em vários poemas. Desse modo, poderíamos 

afirmar que a poesia de Anna de Noailles é moderna, mas não transgressora.  

Por fim, no capítulo final, abordaremos a relação da poesia noailliana com 

a pintura, discutindo como a escrita pictórica da poeta se aproxima do 

Impressionismo. Por conta disso, analisaremos os poemas embasados nos 

estudos intersemióticos de Julia Van Gusteren (1990), Jesse Matz (2001) e 

Virginie Pouzet-Duzer (2013). 

Concernente à crítica recente, poucos são os trabalhos sobre os escritos 

noaillianos, fato que nos leva a indagar sobre a razão do quase esquecimento da 

autora, visto que foi considerada uma grande poeta por alguns de seus 

contemporâneos, como Maurice Barrès, Proust e Cocteau. O seu nome é quase 

desconhecido pelos leitores atuais, fato que motivou a nossa pesquisa sobre a 

poética noailliana.  
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Esperamos, dessa forma, contribuir para uma crítica que coopere na 

valorização da poesia de Anna de Noailles. Pretendemos por em evidência a 

qualidade poética da escritora, que talvez tenha sido ofuscada pela forma 

tradicional da sua poesia. Outra suposição da injustiça feita à sua obra é a ênfase 

que os críticos contemporâneos dão aos dados biográficos da poeta. Outra razão 

pode estar relacionada ao fator editorial, pois suas obras não são facilmente 

achadas nas livrarias. No entanto, as coletâneas poéticas podem ser consultadas 

pela Internet. 

Ressaltamos que as traduções encontradas no corpo do trabalho foram 

todas realizadas por nós e que os poemas completos se encontram em anexo. 
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CAPÍTULO I 

 

Reunião de escritoras no Salão da Condessa Anna de Noailles. 

 
Fonte: Disponível em: <www.prixfemina.org>. Acesso em: 9 set. 2018. 

 

 



17 
 

1. A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ESCRITOS FEMININOS NOS ANOS 1900 

 

Neste capítulo, trataremos do cenário sociocultural em que se insere a poesia 

de Anna de Noailles, poetisa e romancista francesa. Abordaremos o período do 

início do século XX contextualizando o campo social em que o número de escritoras 

e poetas passa por um momento de expansão. Ao fazermos esse recorte 

intencionamos mostrar a importância da obra de Anna de Noailles para a literatura. 

Em um primeiro momento realizaremos uma apresentação sobre a autora e 

posteriormente realizaremos a contextualização social das escritoras dos anos 1900, 

para em seguida trabalharmos a estética da poética noailliana.  

Observamos que o início do século XX foi profícuo para Anna de Noailles em 

número de publicações, mas não é apenas uma particularidade inerente a ela, 

outras escritoras como Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), Marguerite Burnart-

Provins (1872-1952), Marie Dauguet (1960-1942) contribuíram para o crescimento 

de trabalhos literários, portanto não poderíamos deixar de contextualizar o campo 

social e cultural no qual se encontram as autoras. Dos meios de divulgação 

especializados nestas obras constam as revistas Fémina e Vie Heureuse1 (Anna de 

Noailles foi umas das contribuidoras da revista). Edições que consagraram parte de 

suas rubricas à vida cultural, incluindo a literatura e a crítica literária. A crescente 

publicação de assuntos voltados para o domínio feminino serviu até o ano de 1914 

para a divulgação e aumento de obras, soma-se a isso a mudança do papel social 

da mulher que começava a mudar desde o final do século XIX, com o direito à 

educação adquirido por elas. 

                                                           
1
 A revista feminina La vie Heureuse foi fundada em 1902 e circulou com esse título até o ano de 

1917, período em que foi agregada à revista Fémina que, por sua vez, foi publicada até 1954. 
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1.1. Percurso cultural e reconhecimento da obra de Anna de Noailles 

 

Ao destacarmos o meio cultural em que Anna de Noailles transitou, visamos 

apresentar a poeta e romancista francesa e também mostrar o contexto no qual sua 

obra está inserida. A contribuição da autora não se limitou à poesia e ao romance; a 

escritora também redigiu crônicas para revista. Noailles também homenageou o 

filosófo Henri Bergson escrevendo para o jornal Les Nouvelles Littéraires Artistiques 

et Scientifiques (1928, p. 1). As publicações e diversas entrevistas que Noailles 

concedeu às revistas e jornais da época asseguram que a poeta participou 

ativamente do contexto artístico do fim do século XIX e início do século XX. 

De figura célebre que foi durante sua vida, hoje a poeta é pouco estudada, 

mesmo em seu país de origem, a França. O reconhecimento artístico aconteceu em 

1921 quando foi eleita para a Real Academia da Língua e da Literatura Francesa da 

Bélgica, fundada em 1920. A autora foi a primeira mulher a receber em 1930 a 

gravata da Légion de l’Honneur2, uma condecoração por sua contribuição artística. 

Anna de Noailles nasceu em uma família aristocrática em Paris no ano de 

1876, com o nome de Anna-Elisabeth Bibesco Bassaraba de Brancovan e faleceu 

em 1933, no seu apartamento da rua Schefer na mesma cidade. Noailles tem origem 

romena e grega, sua mãe Ralouka Musurus foi uma pianista cretense. O pai da 

poeta, o príncipe Grégoire de Bassaraba Brancovan, era romeno, mas também 

descendia da cultura helénica pelo lado materno.  

Ainda criança, Noailles perdeu o pai. Após a morte do patriarca, a poeta vai 

com sua família para Constantinopla, Turquia, permanecendo por três meses nesse 

país. O contato da autora com a cultura oriental é tema para alguns poemas, nos 

quais ela suscita as lembranças de sua estadia no oriente. As recordações da autora 

sobre este contato com a Turquia são registradas nas obras: De la rive d’Europe à la 

rive d’Asie (1913) e Le livre de ma vie (1933). 

As primeiras publicações em revistas dos poemas da autora datam de 1897, 

após seu casamento com o conde Mathieu de Noailles. Desde criança Anna de 

Noailles teve um contato próximo com a poesia, como ela revela em Le livre de ma 

vie [O livro da minha vida]: “Tout enfant, la poésie me semblait matière si sacrée que 

                                                           
2
 Condecoração instituída em 1802 por Napoleão Bonaparte a fim de recompensar os eminentes 

méritos militares e civis da nação. 
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j‟eusse voulu la rendre secrète”3 (NOAILLES, 1932, p. 19). O primeiro livro de 

poemas, Le Coeur Innombrable [O coração imensurável], foi editado em 1901 pela 

editora Calman-Lévy. Em 1902, FOI publicado L’Ombre des Jours [A sombra dos 

dias], pela mesma editora. No espaço de tempo entre 1903 E 1905, Anna de 

Noailles escreveu seus três romances: La Nouvelle Espérance [A nova esperança], 

Le visage Émerveillé [A face maravilhada] e La Domination [A dominação]. Em 1907, 

Noailles publica Les Éblouissements [Os deslumbramentos]. Posteriormente, a 

escritora edita as obras poéticas Les vivants et les morts [Os vivos e os mortos] 

(1913) e Les Forces Éternelles [As forças eternas] (1920). Em 1923, publica um livro 

de contos: Les Innocentes ou la Sagesse des Femmes [As inocentes ou a sabedoria 

das mulheres]. Volta a publicar, mais tarde, mais dois livros de poesia: Poèmes de 

l’Amour [Poemas de amor] (1924), L’Honneur de Souffrir [A honra de sofrer] (1927). 

No ano de 1932, Noailles publicou Le livre de ma vie, uma obra de relatos 

biográficos de sua infância e adolescência no fim do século XIX. Neste livro, Noailles 

comenta sobre diversos momentos de sua vida, dentre eles, os primeiros contatos 

com o meio artístico e a poesia. Uma das memórias reveladas pela autora foi sobre 

a Exposição Universal de 1889.  

Segundo referência da própria poeta, este acontecimento lhe causou grande 

impressão: “Pour les petites filles que nous étions, cette authentique et palpitante 

réduction de la planète que figurait l‟Exposition Universelle semblait répondre à 

toutes les aspirations de l‟enfance, désireuse d‟aventures émouvantes ou 

redoutables” (NOAILLES, 1932, p. 236). Assim como confessado pela própria poeta, 

a Exposição provia sua sede de possessão do mundo. Anna de Noailles (Ibid., p. 

234) continua sua entusiasmada narrativa afirmando que a Exposição Universal lhe 

oferecia todos os aspectos do globo.  

A poeta manteve contato com alguns pintores. Na ocasião da exposição 

pictórica de Lucien Daudet4, filho do escritor Alphonse Daudet, Noailles foi 

encarregada de escrever o prefácio. A nosso ver, a ligação com o meio pictórico 

permitiu a inserção da poeta em um grupo de artistas e assim tornou possível sua 

participação nas discussões sobre a evolução da pintura no início do século XX. A 

autora foi várias vezes retratada por artistas da sua contemporaneidade, como Jean 

                                                           
3
 Bem criança, a poesia parecia-me uma matéria tão sagrada que eu quisera torná-la secreta. Todas 

as traduções, no corpo do trabalho, são traduções livres. 
4
 Lucien Daudet (1878-1946), escritor e pintor cujas obras pictóricas são pouco conhecidas do 

público. Suas telas são mencionadas por Anna de Noailles e Marcel Proust.  
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Louis Forain (1852-1931), Jacques Émile Blanche (1861-1942) e Philip Alexis de 

Laszlo (1869-1937).  

A relação de Noailles com a pintura é relatada por Vick Mistaco (2007, p. 

111). Segundo Mistaco, a escritora pintou algumas telas em pasteis5. O encontro de 

Noailles com a pintora Marie Laurencin6 (1885-1956) também delineia o contato da 

poeta com a pintura. De acordo com a menção de Jean Cocteau, as duas artistas 

haviam se encontrado: “Elle garde un souvenir ébloui de sa rencontre avec vous”7 

(COCTEAU, 1922, p. 130). Este encontro é confirmado na agenda de Anna de 

Noailles. Além da proximidade com artistas dos diversos campos da arte, Noailles 

narra em seu livro de memória, as aulas de desenho com uma das discípulas do 

pintor francês, Léon Bonnat (1833-1922).  

Através dos relatos de críticos e da própria autora, estes encontros culturais 

no meio artístico no qual ela transitou foi diversificado, incluindo artistas, escritores e 

poetas. Compreendemos que este aspecto biográfico foi, sem dúvida, enriquecedor 

para o desenvolvimento da obra noailliana.  

Alguns críticos destacaram o valor literário de Anna de Noailles, dentre eles, 

Proust. Este crítico estabeleceu com Noailles uma troca de correspondência de 1900 

a 1919. As epístolas permutadas entre Noailles e Marcel Proust exteriorizam a 

proximidade dos dois escritores mostrada em comentários relativos às suas obras. 

Em uma das cartas escritas em 1903, Proust pede conselho a Anna de Noailles 

sobre um estudo que ele desejava escrever sobre o crítico literário Sainte-Beuve 

(1804-1869): “Je voudrais, quoique bien malade, écrire une étude sur Saint-Beuve. 

La chose s‟est bâtie dans mon esprit de deux façons différents entre lequelles je dois 

choisir”8 (PROUST, 1903, p. 45). 

O estudo ao qual Proust se refere é importante para a literatura do século XX, 

nele, o autor critica o métode superficial da análise de Saint-Beuve, este preconizava 

analisar a obra sem separá-la da vida do autor. Em outra correspondência de 1905, 

Proust aconselha a escritora a respeito do romance La domination, sugestões que 

autora menciona ter aceito: “Je donnai raison à l’impeccable et scrupuleux 

                                                           
5
 Infelizmente, não tivemos acesso às telas que se encontram no museu Carnavalet, em Paris. O 

museu passa por reforma e a réplica do quarto de Anna de Noailles havia sido desmontada. 
6
 Marie Laurencin esteve no grupo de artistas cubistas; sua obra teve inspiração desse movimento. 

Laurencin também é lembrada por sua relação com o poeta e crítico de arte Guillaume Apollinaire. 
7
 Ela guarda uma vívida lembrança do encontro convosco.  

8
 Eu gostaria, mesmo que muito doente, de escrever um estudo sobre Sainte-Beuve. A coisa se 

construiu em minha mente de dois modos diferentes entre os quais devo escolher. 
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raisonnement de Marcel Proust. Que de fois il fut un conseiller lucide!”9 (NOAILLES, 

1905, p. 121). 

Apollinaire comentou que há dentre as escritoras algumas que se destacam 

por seus gênios literários: “En somme il y a en ce moment parmi les femmes 

quelques écrivains de génie [...] Le coeur innombrable10 me révéla la beauté de la 

poésie”11 (APOLLINAIRE, 1991, p. 920). Em outro momento este crítico adverte que 

Noailles seria maior poeta se estivesse livre das amarras com os poetas do 

passado: “Elle serait un plus grand poète encore s’il elle était libre de toute attache 

avec les grands poètes masculins des temps passés”12. (Ibid., 921). A observação 

de Apollinaire sugere a adesão a uma poesia mais independente. 

Assim como Apollinaire, o escritor e crítico literário René Gillouin (1881-1971) 

ressalta a poética noailliana. Gillouin, escrevendo um ensaio crítico sobre a autora, 

destaca o que há de novo na poesia de Noailles: 

 

Ce que Madame de Noailles apporte de nouveau, et par quoi elle se 
manifeste bien de ce temps où Baudelaire et les naturalistes ont joint 
leurs influences à celle des grands Romantiques, c‟est une sensualité 
inépuisable, unie à une extreme precision descriptive.13 (GILLOUIN, 
1913, p. 27).  

 

Na citação de Gillouin destaca-se o reconhecimento ao valor importante da 

poesia noailliana. Fato que a distingue do que a crítica da época afirmava sobre o 

lirismo feminino como uma poesia de imitação de um modelo já consagrado. Não 

queremos negar a herança literária que constitui a obra de um escritor, porém, 

desejamos evidenciar o valor estético e estilístico de Noailles e ressaltar o que há de 

traço moderno14 em sua poesia.  

As relações culturais entre Anna de Noailles e outros artistas atestam a 

relevância da sua obra. Dentre os nomes dos poetas do convívio cultural da 

escritora estão Maurice Barrès (1862-1923), os escritores Marcel Proust (1871-1922) 

                                                           
9
 Eu dei razão ao argumento impecável e escrupuloso de Marcel Proust. Quantas vezes ele foi um 

conselheiro lúcido! 
10

 Obra poética publicada pela primeira vez em 1901. 
11

 Em suma, há no momento entre as mulheres algumas escritoras de gênio [...] Le coeur 
innombrable me revelou a beleza da poesia. 
12

 Ela seria uma poeta ainda maior, se ela fosse livre de todo apego aos grandes poetas masculinos 
do passado. 
13

 O que Madame de Noailles traz de novo, e pelo qual ela se manifesta bem no momento em que 
Baudelaire e os naturalistas agregaram suas influências a dos grandes românticos, é uma 
sensualidade inesgotável, unida a uma extrema precisão descritiva. 
14

 Usamos o termo “moderno”, para fazer referência aos traços da poesia das vanguardas. 
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e Jean Cocteau (1889-1963). Este último se declarou admirador de Anna de Noailles 

e escreveu alguns poemas inspirados pela obra noailliana (MIGNOT-OGLIASTRI, 

1989, p. 17). Na correspondência trocada pelos dois poetas observamos que eles 

discutiam sobre literatura: “J‟ai relu tout Musset et vous demande pardon pour les 

sottises que j‟en ai dites”15 (COCTEAU,1914, p. 111). 

A admiração de Cocteau pela obra noailliana lhe serve de inspiração, como 

constatamos no livro de poemas La danse de Sophocle (1912) [A dança de 

Sófocles], no qual o autor usa uma epígrafe do poema Déchirement (1907) 

[dilaceramento] de autoria de Noailles. Além disso, alguns conteúdos dos poemas da 

autora ecoam nos versos da obra La danse de Sophocle como se pode observar no 

dodecassílabo LeVoyage Immobile (1912, p. 42) [A viagem imóvel], inspirado no 

poema Voyage Sentimental, de Anna de Noailles. Nas duas composições, os poetas 

evocam uma viagem ao passado. Cocteau faz referência à viagem ao tempo dos 

mitos gregos e em alguns versos identificamos expressões caras à poeta: “Je suis 

dans l‟herbe molle à côté de ma bêche”16 (COCTEAU, 1912, p. 42). De igual modo, o 

poema Orgueil [Orgulho] atesta mais uma vez a proximidade entre os dois poetas 

que vai além do título homônimo de ambos os escritores.  

Este poema Orgueil publicado por Noailles em 1901 faz parte da obra Le 

coeur Innombrable, onze anos depois Cocteau repete o mesmo tema em La Danse 

de Sophocle. Como afirmamos, não é só uma identificação do título que o autor quis 

evocar, mas o conteúdo tratado por ele se assemelha ao poema de Noailles, 

conforme constatamos na citação dos versos abaixo: “Bel orgueil qui logez au sein 

des âmes hautes/Et qui soufflez ainsi que les vents dans les tours”17 (NOAILLES, 

1901, p. 126). Este verso inicial de Anna de Noailles repercute na poesia de 

Cocteau: “Orgueil! royal orgueil dont nous nous embrasons,/Jusqu‟à porter nos 

coeurs plus hauts que les maisons”18 (COCTEAU, 1912, p. 93).  

É possível perceber em Cocteau traços que lembram o estilo eloquente de 

Anna de Noailles, não só na poesia do autor, mas também nas cartas que escreve. 

A nosso ver, a relação de amizade entre os poetas pode ter favorecido uma 

reciprocidade atinente as obras de ambos: “Madame, je vous écris d‟un hall-Babel 

                                                           
15

 Eu reli Musset por inteiro e peço perdão pelas tolices que eu disse. 
16

 Eu estou sobre a erva suave ao lado de minha pá 
17

 Belo orgulho que se abriga no seio das almas superiores/E que soprais como o vento nas torres. 
18

 Orgulho! Real orgulho de quem nós nos reanimamos/Até elevar nossos corações mais altos que as 
casas. 
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plein de ces musiques mauvaises qui nouent et dénouent le couer [...] - Quel 

repos!Quelle fatigue! Le bruit chaud de la mer répandu comme un silence”19 

(COCTEAU, 1911, p. 52).  

Os verbos nouent e dénouent empregados são encontrados em poemas de 

Noailles, assim como a presença das frases exclamativas, constituintes do estilo da 

poeta. As expressões Quel repos! Quelle fatigue [Que repouso! Que fadiga] nos 

remetem ao poema Le répit [O descanso] de Anna de Noailles, cujo verso final é: 

“Quel calme – quel repos, quelle béatitude!” (NOAILLES, 1902, p. 201) [Que calma – 

que repouso, que beatitude!]. Ademais, o “estilo adjetival” de Anna de Noailles ecoa 

na escrita de Cocteau. Empregamos “estilo adjetival” a fim de justificar a forma 

enfática da escrita noailliana.  

Percebemos que a poeta emprega com frequência adjetivos quando descreve 

cenas e sentimentos, desse modo, este procedimento da autora concede aos versos 

uma expressiva sensibilidade, como observamos nos versos de Midi Paisible:  

 

Le feuillage est frisé, froncé comme des ruches, 
Les herbes, les semis, le bourgeon éclaté 
Ont le vert argentin et luisant des perruches, 
C‟est plus que le printemps et ce n‟est pas l‟été.20 
(NOAILLES, 1907, p.)  

 

Os adjetivos, frisé, froncé, éclaté, argentin e luisant [frisada, franzida, 

germinado, prateado, luzidio] dão vivacidade à cena e são constitutivos de 

emotividade. A sensibilidade do olhar da poeta se aproxima da percepção do pintor 

que busca traduzir na tela a paisagem que o toca. Por sua vez, o estilo de Cocteau 

se assemelha ao “estilo adjetival” de Noailles, quando este autor se utiliza de 

qualificativos objetivando dar precisão a cena, conforme verificamos nestes versos 

do poema La Méditérranée de Cocteau: “J‟aime la solitude humide et scintillante/Où 

le ciel de midi mire un ciel étoilé!”21 (COCTEAU, 1912, p. 98).  

Na expressão solitude humide et scintillante [solidão úmida e cintilante] 

encontramos dois qualificativos que servem de atributos para solitude [solidão], se 

revelando um traço característico da poesia de Noailles, que consiste na 

                                                           
19

 Madame, eu vos escrevo de um hall Babel repleto dessas músicas  ruins que atam e desatam o 
coração [...] – Que repouso! Que fadiga! O barulho quente do mar difundido como um silêncio. 
20

 A folhagem é frisada, franzida como coméias,/As relvas, as sementeiras, o broto germinado/Têm o 
verde prateado e luzidio dos periquitos,/É mais do que a primavera e não é o verão. 
21

 Amo a solidão úmida e cintilante./Onde o céu de meio-dia reproduz um céu estrelado! 
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justaposição de adjetivos para descrever algo. Em nosso ver, esse procedimento 

visa intensificar as imagens poéticas. 

Não podemos descartar certa sensibilidade do Romantismo na poética de 

Noailles, porém percebemos que a emotividade, a subjetividade presentes na sua 

poética são traços de seu estilo que é trazida para a obra. Exemplo disso é a 

eloquência que caracteriza a poeta, um dado pessoal comentado por alguns de seus 

contemporâneos. Essa constatação foi por diversas vezes mencionada por aqueles 

que a conheceram:  

 

Elle avait raison de dire que sa vie était faite avec la matière du 
monde; rien ne la laissait indifférente [...] Dès qu‟elle pénetrait dans le 
monde; elle ne s‟appartenait plus, habitée par cette éloquence 
éblouissante, intarissable dont elle subissait l‟entraînement”.22 
(SCHEIKÉVITCH,1935, p. 240) 

 

Na citação de Marie Scheikévitch, biográfa e amiga pessoal, observa-se que 

Anna de Noailles possui um dom natural da conversação e que ela vai levar esse 

traço para a obra literária. Mais que um caráter psicológico, nós pudemos entender 

que o dinamismo encontrado na obra de Noailles é também encontrado na estética 

da poesia moderna.  

Assim como Scheikévitch, Cocteau (1963) também faz sobressair em Anna 

de Noailles esta particularidade de alma inquieta: “Tout plutôt que de retourner au 

silence! Une sorte de folie de la langue, de vertige verbal l‟empêchait de se rendre 

compte"23 (COCTEAU, 1963, p. 81). O relato de Jean Cocteau é lembrança de 

encontros em público com Anna de Noailles. Observamos que nos relatos, a 

eloquência de Anna de Noailles é tida como uma espécie de entusiasmo fervoroso. 

Percebemos que essa externação, que é uma característica pessoal da autora, 

muitas vezes se reflete na obra da poeta.  

Segundo Marcel Proust (1903, p. 56), o estilo loquaz de Anna de Noailles é 

um “Tumulte discipliné” [Tumulto disciplinado]. A expressividade marcante de 

Noailles, destacadas pelos críticos, aparece em justaposições que intensificam as 

sensações concedendo vivacidade sensitiva e descritiva aos versos: 

                                                           
22

 Ela tinha razão em dizer que sua vida era feita com a matéria do mundo; nada a deixava indiferente 
[...] Logo que ela penetrava na multidão; ela não se pertencia mais, tomada por esta eloquência 
ofuscante, inesgotável cuja prática ela experimentava. 
23

 Tudo, ao invés de retornar ao silêncio! Um tipo de loucura da língua, de vertigem verbal a impedia 
de se dar conta. 
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Le jour d‟été suffoque, étouffe, perd haleine 
Sous l‟implacable ciel de blanche porcelaine 
Tout brûle, consumé d‟un voile de safran, 
Et rêve à quelque acide, invisible torrent... 
Les souffles, les élans, les chants, les rumeurs cessent 
Entre les arbres, dont les verts sommets le pressent, 
Le ciel est blanc ainsi qu‟une rue à Tunis24 
(NOAILLES, 1907, p. 340) 

 

No primeiro verso, os verbos suffoque [sufoca], étouffe [asfixia] e perd 

haleine [perde o fôlego] têm relação de significado. Observamos que há uma 

gradação nestes verbos, figura de linguagem integrante do estilo noailliano, assim 

como a enumeração de diferentes imagens. No segundo verso da estrofe, o eu-lírico 

inicia a descrição do cenário do verão. Tudo é intensificado pela agudeza das 

descrições que ora são atmosféricas, a exemplo do ar, da luz, presentes nos versos, 

ora são efeitos óticos, como observamos nos dois últimos versos do poema acima 

transcrito.  

Em nossa opinião, o convívio entre a poeta e os pintores serviu para 

enriquecer a estética da escritora, isso se percebe em seus escritos. Ressaltamos 

que o trabalho da luminosidade se encontra nas coletâneas poéticas, Le Coeur 

Innombrable, L’Ombre des Jours e Les Éblouissements, mas é nesta última,que a 

claridade se apresenta de maneira mais incisiva. Nesta obra estão presentes as 

cores e seus matizes. Quando observamos esta particularidade de sua poética, 

percebemos que há entre as sensações e as cores, uma espécie de fusão que 

transmite ao leitor uma viva impressão visual:  

 

Le ciel est un flottant azur, jour sans pareil! 
L‟air d‟or semble la tiède haleine du soleil, 
On respire, sur l‟éclatant paysage, 
Une odeur de plaisir, de départ: Ô voyage25 
(NOAILLES, 1907, p. 348) 
 

A descrição paisagística, ao nosso olhar, não se limita a si mesma, o eu-lírico 

parece querer que o leitor sinta as mesmas emoções provadas por ele, de modo que 

                                                           
24

 O dia de verão sufoca, asfixia, perde o fôlego/Sob o implacável céu de porcelana branca/Tudo 
arde, consumido por um véu de açafrão,/E sonha com uma agressiva, invisível torrente.../Os suspiros, 
as paixões, os cantos, os rumores cessam/entre as árvores, cujos verdes cimos o comprimem,/O céu 
é branco como uma rua de Túnis. 
25

 O céu é um flutuante azul, dia sem igual!/O ar de ouro parece o tépido hálito do sol,/A gente 
respira, sobre a deslumbrante paisagem,/Um odor de prazer, de partida: Ó viagem. 
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se esforça em reproduzir a atmosfera do dia. O léxico que Anna de Noailles utiliza, 

nos versos que transcrevemos, irradia uma atmosfera de leveza: flottant azur, l’air, 

haleine [flutuante azul, ar, hálito]. A palavra flutuante serve para traduzir a luz 

vacilante descrita por Noailles, em seguida, os vocábulos ar e hálito reforçam a 

fluidez da imagem, aspectos visuais que trataremos em outro momento.  

A poesia de Anna de Noailles não se insere em nenhum movimento poético. 

Assim como esta poeta, suas contemporâneas não se preocuparam em se adequar 

à uma Escola literária. Entretanto, percebemos que há entre elas traços que as 

aproximam. 

Na próxima subparte, faremos uma contextualização social do período no 

qual a poesia de Anna de Noailles se insere. Trataremos do momento em que o 

campo literário teve uma crescente contribuição de autoras e poetas, a saber: os 

anos 1900. 
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1.2. Crítica contemporânea às poetas 

 

Segundo Kulessa (2011, p. 14), toda a trajetória de mulheres escritoras dos 

anos 1900 é situada em Paris, centro urbano de incontestável consagração dos 

movimentos artísticos e literários. No início do século XX, na França, o aumento de 

obras das escritoras incluía romance e poesia. O número de autoras indicado por 

Patrícia Izquierdo (2009) não é preciso, conforme ela mesma esclarece no estudo 

sobre as mulheres literárias. Segundo os dados indicados por Izquierdo, havia, no 

século XIX, aproximadamente 20 autoras. Esta cifra chega a mais de 700 escritoras 

em 1908.  

Uma das possíveis explicações para o crescimento do número de literárias foi 

a promulgação em 1881 da lei de liberdade de imprensa. Esta lei vem contribuir para 

o aparecimento de novos jornais e revistas, assim como propiciou o estabelecimento 

de uma imprensa especializada em publicações para mulheres.  

Na história da evolução literária não se pode deixar de destacar a importância 

das revistas voltadas para este público, elas contribuíram para o crescimento e 

divulgação dos escritos deste grupo. Primeiramente, porque esse tipo de publicação 

transmitia a aspiração de emancipação da mulher, de maneira que não se pode 

dissociá-la do movimento feminista26 do início do século XX. 

No entanto, o ideal de liberdade preconizado por essas publicações não 

correspondia à realidade de todas as mulheres. Outrossim, nesse tipo de magazine 

organizavam-se concursos de arte e de literatura dando voz às mulheres, assim 

como se responsabilizavam pela divulgação de trechos das obras das autoras.  

Segundo o estudo de Kulessa (2011, p. 114), entre 1890 a 1910, existia em 

Paris mais de 30 títulos de jornais culturais destinados ao público feminino. 

Destacamos que o momento de intensificação dos escritos femininos coincide com 

as primeiras reivindicações na Europa dos direitos da mulher. A evolução social 

começada no século XIX implicou a inserção de mulheres em alguns postos de 

trabalho, na administração dos caminhos de ferro e nos estabelecimentos bancários. 

A transição entre os séculos XIX e XX27 proveu mudanças culturais e sociais 

que marcaram o mercado editorial. O período está relacionado ao aumento do 

                                                           
26

 Trata-se aqui das reivindicações de direitos igualitário entre homens e mulheres, como o direito ao 
voto, ao ensino superior, entre outros. 
27

 Abordaremos esse contexto no segundo capítulo. 
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público leitor. Nesse contexto dinâmico da evolução do campo social, artístico e 

literário percebe-se um crescente número de mulheres escritoras, majoritariamente 

oriundas da burguesia intelectual e da nobreza francesa.  

A conquista à escolaridade aumentou o contingente de leitoras e 

consequentemente os jornais e revistas da época perceberam uma oportunidade 

para expandir suas tiragens. É necessário incluir os Salões dirigidos pelas mulheres 

como notáveis para a formação de opinião e troca de ideias tanto política quanto 

literária: “Souvent, le fait d‟être admis dans un salon, voire dans plusieurs, sert de 

consécration ou du moins aide à se faire un réseau de relations.”28 (KOULESSA, 

2011, p. 147). De igual modo, a mudança no cenário artístico e literário incluiu a 

criação do periódico La Fondre, o primeiro cotidiano dirigido por mulheres, foi 

fundado pela jornalista e atriz francesa Marguerite Durand (1864-1936) e circulou de 

1897 a 1905.  

Em 1905 a condessa Caroline de Broutelles, diretora da Vie Heureuse, 

propõe à livraria Hachette criar um prêmio de literatura feminina, prêmio Vie 

Heureuse que em 1919 se configura no Prix Femina. O romance La Conquête de 

Jérusalem, de autoria de Myriam Harry (1869-1958) foi o primeiro vencedor. O júri 

era formado exclusivamente por mulheres, mas diferente do Prix Goncourt29 , que só 

privilegiava as obras de escritores30, os laureados do Femina não se limitavam só às 

escritoras. Observamos que tanto as revistas como as condecorações servem de via 

alternativa de inserção no restrito campo da literatura.  

Apesar das revistas La Vie Heureuse e Femina passarem os valores da 

mulher moderna, elas hesitavam entre tradição e modernidade feminista. De fato, o 

feminismo francês preconizava o ideal de liberdade sem perder a feminilidade:  

 

Compromise entre diverses tendances (le luxe des magazines de 
mode, la vocation pratique du journal de la ménagère et de la mére 
de famille, [...] les préoccupations sociales et professionnelles d‟un 
féminisme bourgeois) les revues Femina et Vie Heureuse manifestent 
cette hésitation entre tradition ménagère et modernité féministe.31 
(DUCAS, 2003, p. 48) 

                                                           
28

 Muitas vezes, o fato de ser admitido em um salão, eventualmente em vários, serve de consagração 
ou ao menos ajuda a estabelecer uma rede de amizades. 
29

 Prêmio de literatura criado em 1892, mas só oficializado em 1903. 
30

 Em 1912, o prêmio Goncourt foi concedido à obra poética de Jacques Morel, pseudônimo de 
Madame Edmond Pottier. 
31

 [comprometida com diversas tendências (o luxo das revistas de moda, a vocação prática do jornal 
da dona de casa e da mãe de família, [...] as preocupações sociais e profissionais de um feminismo 
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Ao contrário dos escritores, as mulheres não se engajaram nas disputas dos 

movimentos literários e seus manifestos. Entendemos que de certa maneira essa 

recusa representou uma liberação da mulher em relação a seus pares masculinos. 

Koulessa (2011, p. 90) afirma que essa poesia produzida pelas mulheres é uma 

literatura marginal que joga com os interditos, as transgressões sociais e também 

com a própria literatura enquanto instituição. 

Ressaltamos que a despeito da conquista de certa liberdade no final do 

século XIX e início do XX, o campo da literatura se mostrou ainda conservador 

quanto à inclusão de escritoras. É fato que a literatura do início do século XX 

representou para as autoras uma maneira de liberação dos interditos. O lirismo 

feminino estava buscando se desvencilhar do código da vida sentimental, isto 

significava uma poesia que recusava a temática sobre a vida conjugal, sobre o amor 

maternal. Michel Décaudin observa nisso uma abolição das diferenças que 

separavam os sexos: 

 

Il s‟agissait d‟abolir toutes les différences qui dans la vie sociale et 
dans les règles morales consacraient leur infériorité: et, en premier 
lieu, celles qui naissent de l‟amour, du mariage, de la maternité où les 
plus audacieuses d‟entre elles voient la cause principale de leur 
asservissement[...] Entendons bien qu‟elles ne se préoccupaient pas 
de ressembler à l‟image que l‟homme se fait de leur sexe ou d‟obéir à 
un code sentimentale.32 (DÉCAUDIN, 2013, p. 155) 
 
 

A crítica literária da época via as escritoras com certa reticência, visto que a 

“liberdade” que encontravam na literatura era divergente do papel que a sociedade 

esperava delas. Nós entendemos que existiram obstáculos em relação à inserção de 

literárias no restrito campo da literatura, porém nos parece que as autoras 

encontraram neste terreno uma maneira de se emanciparem da imposição 

masculina. Uma primeira subversão apontada é o fato de serem escritoras, pois 

contraria o paradigma social da época, outra insurreição é a própria temática poética 

de seus poemas. De fato, a poesia feminina, ao se adequar aos temas ligados à 

                                                                                                                                                                                     
burguês) as revistas Femina e Vie Heureuse se manifestam sem hesitação entre tradição doméstica e 
modernidade feminista.] 
32

 Tratava-se de abolir as diferenças que na vida social e nas regras morais consagravam a 
inferioridade delas: e em primeiro lugar as que nascem do amor, do casamento, da maternidade, nas 
quais as mais audaciosas dentre elas veem a causa principal de suas servidão [...] Compreendemos 
que elas não se preocupavam em parecer com a imagem que o homem faz do sexo delas ou em 
obedecer a um código sentimental. 
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natureza, carrega em si simbologias que possibilitavam às mulheres poetas 

expressarem uma sensualidade de forma velada.  

A crítica sobre as escritoras era na maioria das vezes de autoria masculina, 

frequentemente limitava-se a analisar os escritos do ponto de vista biológico e 

psicológico e não por suas qualidades estéticas. As palavras endereçadas às obras 

das autoras eram às vezes de hostilidade. Classificada por Han Ryner33 (1861-1938) 

de bas-bleu (preciosa, esnobe) e até considerada por ele como uma doença da qual 

é preciso se livrar:  

 

C‟est une besogne d‟assainissement que la vanité de la femme, son 
psittacisme naturel et le nombre innondant des brevets supérieurs 
rend de nouveau urgente. Elle devra être recommencée souvent. 
Après le passage d‟Hercule, il fallut nettoyer régulièrement les 
écuries d‟Augias, rebaties et repeuplées.34 (RYNER, 1897, p. 693) 

 

O tom misógino empregado por Ryner descredencia a qualidade intelectual 

das escritoras. Para o crítico, estas autoras buscam imitar o modelo masculino: “Ce 

qui constitue le bas-bleu ou amazone, c‟est qu‟un léger développement de ce qui 

semble viril en elle lui fait croire qu‟intellectuellement elle est un homme”35 (Ibid., p. 

694). O campo da literatura por ser majoritariamente composto por homens impôs 

algumas barreiras às escritoras que, segundo Izquierdo afirma, as obras de autoria 

feminina dos anos 1900 estavam sob a égide de um modelo convencional de 

discurso que abrangia os versos alexandrinos, citações e homenagens a autores já 

consagrados.  

Se por um lado as poetas seguem o tema imposto por seus pares, por outro 

elas se emancipam e inovam ousando confessar uma sensualidade interdita para a 

época. Acusadas de excessiva sensualidade, elas encontram na natureza um meio 

para subverter os paradigmas sociais. A temática relacionada a um cenário 

campestre, segundo Patrícia Izquierdo tem relação com a imposição de padrões que 

as mulheres poetas deveriam seguir para que fossem aceitas na cena literária e 

social:  

                                                           
33

 Jacques Élie Henri Ambroise Ner, escritor e crítico francês, conhecido pelo pseudônimo de Han 
Ryner. 
34

 É uma necessidade de saneamento, que a vaidade da mulher, seu psitacismo natural e o número 
crescente de licenças superiores torna urgente novamente. Ela deve ser sempre recomeçada. Após a 
passagem de Hércules foi necessário limpar regularmente os estábulos de Augias reconstruídos e 
repovoados. 
35

 O que constitui a pedante ou amazona, é que um leve desenvolvimento do que parece viril nela, lhe 
faz crer que intelectualmente é um homem.  
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La “poétesse” des années 1900 ne peut parler de tout, elle est bridée. 
Les carcans moraux et l‟idéologie masculine bien pensante veillent 
[...] Dès qu‟elles tentent d‟exprimer leur sensualité sans même parler 
de sexualité, c‟est un levée de boucliers.36 (IZQUIERDO, 2009, p. 
132) 

 

Marguerite Burnat-Provins (1872-1952) escritora, pintora e desenhista 

francesa, publica, em 1907, Le livre pour toi [O livro para ti]. São poemas em prosa, 

nos quais o eu-lírico numa espécie de Cântico dos Cânticos37 na versão feminina, 

exalta o corpo de seu amante Sylvius. No prefácio38 do escritor belga Camille 

Lemonnier (1844-1913), o comentário do autor sobre a obra nos permite observar a 

ousadia da literatura feminina naquele início de século:  

 

Je ne crois pas qu‟aucune, plus que l‟Amante du Livre pour Toi, soit 
allée aussi loin dans la sensualité et l‟aveu. Elle a l‟énivrement 
émerveillé de sa chair comme d‟un jardin au fond duquel frémit, 
s‟alanguit et s‟irrite la fleur secrète du désir. Elle se confesse comme 
elle aime, avec la volupté de se donner toute à tous en croyant 
encore ne se donner qu‟à Sylvius. 39 (LEMONNIER, 1910, p. 13) 

 
 

O mesmo personagem Sylvius se encontra na obra Cantique d’Été [Cântico 

de verão], publicada em 1910. No livro de poemas em prosa, Marguerite Burnat-

Provins se expressa usando metáforas e imagens da natureza para se referir ao 

corpo do amado:  

 

Ta chair, faite de clarté, est plus mystérieuse que la nuit. 
Tu ignores d‟où vient le flot qui l‟anime et qui roule sans trève comme 
l‟eau descendue des glaciers. 
Aux heures enfiévrés il bondi et traverse en tempête ton coeur 
déchaîné, puis s‟apaise et s‟endort comme la plus discrète des 
sources.40 (BURNAT-PROVINS, 1910, p. 39) 

                                                           
36

 A “poetisa” dos anos 1900 não pode falar de tudo, ela é freada. Os espartilhos morais e a ideologia 
masculina garantem [...] Logo que elas tentam expressar sua sensualidade sem mesmo falar de 
sexualidade, é um levantar de escudos, 
37

 Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão é um livro bíblico de autoria de Salomão, antigo rei 
de Jerusalém. No livro encontramos a voz dos dois amantes expressando a paixão. 
38

 O trecho do prefácio citado pertence ao livro Cantique d’été (1910) 
39

 Não creio que nenhuma, mais que a Amante do Livro para Ti tenha ido tão longe na sensualidade e 
confissão. Ela possui o embriaguez maravilhada de sua carne como de um jardim na profundeza do 
qual tremula, se estende e se irrita a flor secreta do desejo. Ela se confessa como ela ama, com a 
volúpia de se entregar totalmente a todos acreditando se dar apenas a Sylvius. 
40

 Tua carne feita de claridade é mais misteriosa que a noite. 
Tu ignoras de onde vem o fluxo que a anima e que flui sem trégua como a água 
descida das geleiras. 
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A sensualidade manifestada nos versos de Provins em conformidade com o 

vocabulário de evocação da natureza é uma maneira que as poetas encontraram de 

se afirmarem no campo literário. E, além disso, ao confessar o amor à natureza, 

exerciam o domínio sobre si mesmas, pois se expressavam com mais liberdade 

sobre seus sentimentos, revelando a erotização das imagens: “Mon corps ondule au 

gré de tes caresses, il se courbe et se rélève, ainsi fait l‟épi chargé sous le vent du 

sud, et puis, sur ta poitrine, il retombe apaisé”41 (BURNAT-PROVINS, 1910, p. 139)  

A paisagem estival presente em toda obra de Burnat-Provins é um canto de 

sedução, pois o cenário é convidativo ao amor. O eu-lírico transpõe nas imagens da 

natureza o momento de intimidade entre ele e seu amado Sylvius. As metáforas 

tomadas por empréstimo ao vento (vent) e à espiga (épi) revelam um eu-lírico 

totalmente entregue ao jogo amoroso. O aspecto de querer se revelar em sua 

feminilidade parece ser um traço constitutivo da poesia feminina do início do século 

XX. 

Ao expor os sentimentos assim ousadamente, Burnat-Provins transgrediu 

duplamente o meio social: primeiramente por ser escritora, e segundo contraria seu 

papel na sociedade, para quem a mulher não poderia revelar abertamente sua 

intimidade. A limitação dos direitos das mulheres não se inscreviam só no campo 

literário, este controle estendia-se para o direito feminino ao voto. A permissão para 

a escolha do representante nacional só aconteceu nos anos 1970. Outras restrições 

à liberdade feminina demarcavam o papel das mulheres na sociedade francesa, isto 

incluía a emancipação econômica. Uma mulher casada que trabalhasse não 

dispunha livremente de seu salário, algo alcançado por ela somente em 1907. Como 

percebemos, o pensamento social da época servia de reforço para restringir a 

liberdade daquelas que ambicionassem uma atribuição que não fosse a de esposa e 

mãe. 

A crítica literária da época, como mostra a de Paul Flat, reforça a ideia de 

contravenção exercida pelas literárias: “La femme littéraire est un monstre [...] Elle 

est anti-naturelle, parce qu‟elle est anti-socialle”42 (FLAT, 1909, p. 218). Femme 

                                                                                                                                                                                     
Nas horas febris ele avança e atravessa em tempestade teu coração desencadeado, depois se 
acalma e adormece como a mais discreta das fontes. 
41

Meu corpo ondula ao prazer de tuas carícias, ele se curva e se eleva, assim faz a espiga sob o 
vento sul, e depois, sobre teu peito, ele recai apaziguado. 
42

A mulher literária é um monstro [...] Ela é antinatural, porque ela é antissocial. 
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antisocialle, antinaturelle, o comentário de Flat toca uma questão antropológica, para 

o autor o natural e o social são uma mesma coisa. A sociedade francesa do início do 

século XX preconizava que o natural seria a mulher ter apenas duas ambições, o 

casamento e a família.  

A exposição do lirismo das escritoras era algo que incomodava muitos críticos 

e escritores do início do século XX. O crítico Adolphe Brisson, ao se expressar sobre 

a obra em prosa de Anna de Noailles, emprega um tom de indignação pela falta de 

convenção social das heroínas dos romances noaillianos. Brisson acusa a obra 

romanesca da escritora de nociva ao público feminino: 

 

Chacun de ses romans est l‟exposé d‟un cas pathologique, l‟histoire 
d‟un détraquement passionnel. Je ne crois pas qu‟il existe, en 
littérature, d‟ouvrages plus malsains [...] et susceptibles d‟exercer 
plus de ravage. Les esprits pondérés, les tempéraments calmes, y 
résistent; pour les autres, ils destillent du poison.43 (BRISSON, 1905, 
p. 187) 

 
 
A posição adotada pelo crítico manifesta a visão conservadora da época, de 

que a figura masculina exerce o papel de tutor na sociedade e ao se oferecer em 

ajudar o público feminino: “Tâchons de les y aider” (Ibid., p. 187) [tratemos de ajudá-

las], coloca as mulheres em uma posição de incapazes de pensar por si mesmas. A 

proposta da crítica de Brisson era guiar as leitoras na formação de uma opinião 

sobre a obra de Anna de Noailles.  

A concepção de uma mulher escritora não condizia com a posição que o meio 

social esperava dela. Segundo Izquierdo (2008, p. 193), a mulher artista ou autora, 

encarnava uma posição feminista, pois que tomar a palavra equivalia a um ato 

político. Embora tenha ocorrido algumas mudanças nesse período da história, a 

exemplo do direito à educação, que já citamos anteriormente, a sociedade ainda 

relutava em aceitar a figura da escritora, por isso a afirmação de Flat.  

De outro modo, a crítica literária contemporânea às poetas quando lhes 

reconhece algum valor ela o faz com certa discrição. Nós observamos que essa 

crítica concede às escritoras o beneficio do reconhecimento, mas em seguida o 

retira.  

                                                           
43

 Cada um de seus romances é a exposição de um caso patológico, a história de um desvario 
passional. Não creio que exista na literatura obras tão nocivas [...] e suscetíveis de exercer o mais 
grave estrago. As mentes ponderadas, as naturezas calmas resistem, para outros, eles destilam 
veneno. 
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A nuance de precaução em relação à escrita feminina é adotada pela maioria 

dos críticos no período de transição entre os séculos XIX e XX. É certo que sempre 

existiram mulheres escritoras, porém no intervalo que antecede a primeira Grande-

Guerra o número de livros publicados pelas autoras é algo novo para o meio cultural 

e social da época. 

Guillaume Apollinaire (1880-1918), escrevendo em 1909 sob o pseudônimo 

de Louise Lalanne, reprova a falta de consistência crítica de Jules Bertaut e Jean 

Bonnefon: “Ils connaissent la littérature féminine d‟aujourd‟hui, mais ne savent pas 

qui est l‟auteur: mauvais jardiniers, qui savourant le fruit, ne peuvent pas désigner 

l‟arbre qui l‟a donné”44 (APOLLINAIRE, 1909, p. 930). Apollinaire afirma que as 

investigações de Bertaut são de uma excessiva prudência quando se trata do 

“imoralismo” feminino, quanto a Jean Bonnefon, o poeta reitera que este se esforça 

em encontrar elogios, mas que não convencem (Ibid., p. 930). De fato, grande parte 

da crítica do início do século XX julga as autoras em sua totalidade sem se 

aprofundar em suas individualidades. 

Alguns críticos desse período admitem o valor poético de certo número de 

poetas. É o caso da poesia de Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945), que segundo 

Paul Flat, pensa por si mesma. Mas esse elogio é uma exceção, porque na maioria 

das vezes as literárias são acusadas de imitadoras dependentes da literatura de 

seus mestres: “faute de pouvoir sentir et penser par elle-même, sent et pense à 

travers un maître”45 (FLAT, 1909, p. 67). Segundo a afirmação de Flat, as literárias 

não possuíam estilo próprio e buscaram imitar um modelo masculino. A razão dessa 

“imitação” era uma maneira de serem aceitas nesse campo misógino da literatura. 

Por um lado as mudanças sociais dão liberdade às mulheres, mas por outro, 

os críticos fazem distinção entre literatura feminina e literatura masculina. Segundo 

eles há uma diferença na sensibilidade, eles acreditavam que, nas mulheres, a 

facilidade em expressar a intimidade fica mais evidente pela constituição psicológica 

e fisiológica destas e entendem que, nos poetas, o gênio poético é o que impulsiona 

a arte da escrita, nas poetas é uma necessidade transbordante da constituição 

mental. 

                                                           
44

Eles conhecem a literatura feminina de hoje, mas não sabem quem é a autora: maus jardineiros que 
saboreiam o fruto e não podem apontar a árvore que o deu. 
45

Incapazes de poder sentir e pensar por elas mesmas, sentem e pensam por intermédio de um 
mestre. 
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Para o escritor e crítico Jean Gourmont (1877-1924), contemporâneo de Paul 

Flat, a urgência da palavra que há na poesia dessas mulheres é fruto de um estado 

fisiológico: “L‟inspiration chez elles ne peut être séparée de leur état physiologique 

[...] la poésie, c‟est la sensualité transposée en éréthisme mental”46 (GOURMONT, 

1909, p. 197). Vista por esse ângulo, a poesia é analisada não por sua qualidade 

artística, mas como um dado científico, pois associa a inspiração feminina à 

fisiologia.  

Nas considerações de Gourmont (Ibid., p. 198) as poetas são naturalmente 

constituídas do dom da exteriorização de suas impressões. O autor afirmou que elas 

confundem em uma viva sinceridade as emoções reais e literárias. Nesse sentido da 

expressão direta das sensações, a poesia feminina se coloca no mesmo contexto 

artístico da modernidade, que Décaudin (2013, p. 29) nomeia de “emoção direta”. 

Em um artigo de 1994, o autor comenta sobre a simplicidade da linguagem das 

poetas que ele chama de simplicidade de sentido.  

O lirismo feminino dos anos 1900 muitas vezes declara amor à vida, ao sol, 

inserindo no cenário as atmosferas iluminadas, os desejos sensuais. Como 

verificado nas duas estrofes do poema Printemps [Primavera] de Lucie Delarue-

Mardrus: 

 

Ah vivre!... Quelle voix appelle à l‟horizon?... 
L‟air tiède, le ciel clair et le soleil qui joue, 
Tout cet ivre printemps importe nos raisons, 
Et toute la jeunesse est montée à nos joues; 
 
Et nous avons posé nos paumes sur nos yeux, 
Et nous avons senti qu‟en nous Adam et Ève 
Se dressaient pour reprendre ensemble l‟ancien rêve 
D‟être nus, d‟être purs, d‟être seuls, d‟être heureux. 
(DELARUE-MARDRUS, 1905, p. 36) 47 
 
 

A primavera citada na primeira estrofe retrata o renascimento da natureza e, 

como uma imagem especular, simboliza o renascimento do eu-lírico. Além disso, as 

cenas suscitadas na primeira estrofe são atrativas, e convidativas ao jogo amoroso. 

                                                           
46

 A inspiração delas não pode ser separada de seus estados fisiológicos [...] a poesia é a 
sensualidade transposta em eretismo mental. 
47

 Ah viver! ... Que voz convida no horizonte?/O ar tépido, o céu claro e o sol que brinca,/Toda essa 
embriagante primavera leva nossas razões,/E toda juventude sobe à nossa face;/E nós colocamos 
nossas mãos sobre nossos olhos,/E nós sentimos que em nós Adão e Eva/Se erguiam para juntos 
retomar o antigo sonho/De estarem nus, de serem puros, de serem solitários, de serem felizes. 
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No primeiro verso é a palavra que seduz: “quelle voix appelle à l‟horizon?”. Os três 

versos seguintes apresentam um conjunto de sensações: o tato e a visão que 

contribuem para a imagem de sedução. Na segunda estrofe, o eu-lírico não podendo 

mais se opor aos apelos da natureza se deixa envolver.  

Gourmont (1909, p. 199) afirma que a poesia feminina dessa época é uma 

poesia dionisíaca, pois é embriagada de si mesma. Para Gourmont, a poesia 

feminina é exagero de sensações. Nesse sentido, observamos que as poetas desse 

período mesmo não se envolvendo em discussões teóricas e em disputas 

concernentes ao campo literário têm alguns traços estéticos e temáticos em comum, 

a saber, os versos clássicos, uma linguagem que exalta os sentidos e que muitas 

vezes está relacionada com a natureza. Em conformidade com suas 

contemporâneas, Anna de Noailles se inspirará desta temática. A identificação da 

poeta com a natureza é de tal forma que, nos questionamos se essa não seria uma 

busca inconsciente de algo que se assemelhe a si mesma. Aspecto que 

desenvolveremos no tópico sobre a poesia de Anna de Noailles. 
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1.3. A poesia de Anna de Noailles 

 

A poesia de Noailles surge em um momento em que o contexto social e 

cultural francês48 apresenta uma acentuada dinâmica de mudanças. Os artistas e 

escritores buscam inovação para suas expressões artísticas. Entretanto, a maior 

parte da obra de Noailles tem como principal tema a natureza, mas essa autora 

trabalhou alguns conteúdos modernos, não de modo exaustivo como os poetas 

masculinos. Identificamos em sua poética alguns traços que remetem à 

modernidade, uma das características, é o dinamismo existente em seus versos. A 

poesia de Noailles é uma multiplicação de imagens tanto visuais quanto 

psicológicas. A poeta emprega para isso a figura do trem, às vezes da dança.  

Além disso, ela justapõe adjetivos e verbos que nos dão a sensação de 

movimento e que se transmuta em ebulição de sensações. No poema Tumulte dans 

l’aurore (tumulto na aurora), analisado por Angela Bargenda, a autora associa a 

imagem do trem a um estímulo intelectual para a poeta: “En vérité, l‟image des trains 

sert avant tout à la stimulation intelectuelle et émotive, permettant au poète de 

s‟intégrer à part entière dans l‟énoncé poétique”49 (BARGENDA, 1995, p. 194).  

Nesse aspecto, concordamos com Bargenda, a figura do trem ou 

simplesmente o ouvir soar de seu apito, exerce sobre o eu-lírico um frenesi que 

podemos associar a agitação intelectual com a velocidade do trem: “- Ah! comme 

vous frappez, peuplez, multipliez/Nos désirs éperdus, notre mélancolie,/Trains emplis 

de souhaits, d‟angoisses et de folie!/Ah! Comme vous scandez les battements du 

coeur”50 (NOAILLES, 1907, p. 424). Nestes versos é relevante destacar a 

justaposição, primeiro dos verbos e em seguida dos substantivos. Este 

procedimento nos permite relacionar o ritmo do trem ao ritmo do eu-lírico noailliano e 

isto fica evidenciado no verbo scandez (escandis), que é empregado para contar as 

sílabas poéticas, porém aqui, o seu uso é para marcar o ritmo do coração. 

Fica destacada no primeiro verso a aliteração da consoante bilabial P, a 

repetição deste fonema reproduz o som de algo que bate, que pode ser tanto a 

reprodução do ruído do trem em movimento, quanto das batidas do coração do eu-

                                                           
48

 Trataremos da contextualização sociocultural do início do século XX no segundo capítulo. 
49

 Na verdade, a imagem dos trens serve antes de tudo ao estímulo intelectual e emotivo, permitindo 
à poeta  se integrar inteiramente no enunciado poético. 
50

 Ah! Como vós golpeais, povoais, multiplicais/nossos desejos extremos, nossa melancolia/ Trens 
repletos de desejos, de angústias e de loucura!/ Ah! Como vós escandis os batimentos do coração. 
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lírico. Verificamos nesse poema, cujos versos transcrevemos acima, que há uma 

identificação entre o eu-lírico e o movimento do trem. Abordaremos essa 

particularidade do dinamismo na poética de Anna de Noailles quando tratarmos da 

mobilidade na poesia noailliana. 

A primeira obra publicada por Noailles é Le Coeur Innombrable (1901), um 

livro de poemas em versos alexandrinos e octossílabos em que a natureza 

abundante é presente. A poética da natureza é confessada por Noailles nesta obra. 

Como podemos observar nas estrofes de L’offrande à la Nature [Oferenda à 

natureza]: 

 

Nature au coeur profond sur qui les cieux reposent, 
Nul n‟aura comme moi si chaudement aimé 
La lumière des jours et la douceur des choses 
L‟eau luisante et la terre où la vie a germé 
 .................................................................................... 
Je vous tiens toute vive entre mes bras, Nature 
Ah! faut-il que mes yeux s‟emplissent d‟ombre un jour, 
Et que j‟aille au pays sans vent et sans verdure 
Que ne visent pas la lumière et l‟amour...51 
(NOAILLES, 1901, p. 55) 

 

Noailles explica essa aproximação com a natureza em uma conferência52, 

proferida em 1921, intitulada La lyre naturelle: “Car c‟est de la nature que je tiens 

cette invisible lyre”53 (NOAILLES, 2008, p. 268). Anna de Noailles coloca o seu 

lirismo como privilegiado pela natureza.  

Na obra noailliana, o contato com a natureza acontece principalmente no 

cenário do jardim. A poeta manifesta seu amor por este lugar no livro autobiográfico, 

Le livre de ma vie. Assim ela declara: “Le jardin d‟Amphion m‟avait, en été, entourée 

de son charme bien connu et toujours agissant[...] La poésie des paysages ne 

cessait de monter vers moi, et je l‟enfermais en des premiers vers maladroits. ” (Ibid., 

1932, p. 209). 

                                                           
51

Natureza de coração profundo sobre o qual os céus repousam,/Ninguém terá como eu tão 
calorosamente amado/A luz dos dias e a doçura das coisas/A água luzente e a terra onde a vida 
germinou/Eu vos guardo vívida em meus braços, Natureza/Ah! É necessário que meus olhos se 
encham de sombra um dia,/E que eu vá a um país sem vento e sem verdor/Que não aspiram a luz e 
o amor... 
52

 A conferência foi realizada no endereço da revista L‟université des Annalles, não se trata 
propriamente de uma universidade, mas de um lugar para conferências de artistas e escritores, 
fundado em 1907 por Yvonne Sarcey. 
53

Pois é da natureza que conservo essa lira invisível 
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O jardim sobre o qual Anna de Noailles comenta é o da casa de sua família, 

em Amphion na região da Haute-Savoie. A impressão sobre Amphion se mostrou 

presente tanto nas declarações de Anna de Noailles como em sua poesia. Assim, 

identificamos nos poemas o quanto a paisagem dessa região francesa tem lugar de 

destaque na obra noailliana. No poema La Savoie, a poeta expressa seu entusiasmo 

por seu paraíso terrestre:  

 

Enfance au bord d‟un lac! Angélique tendresse 
D‟un azur dilaté, qui sourit, qui carresse, 
D‟un azur pastoral, d‟un héroïque azur 
Où l‟aigle bleue tournoie, où gonffle un brugnon mûr... 
-l‟horizon était beau comme une mélodie, 
La montagne d‟argent brillait, molle, engourdie, 
Et glissait dans le lac son torrent de clarté. 
C‟est là que j‟ai connu les bonheurs de l‟été; 
Quel échange d‟amour, de promesse, de joie 
Entre les côteaux verts et les cieux de Savoie, 
Harmonieux élans, confiante douceur! 
(NOAILLES, 1907, p. 473) 

 

O poema La Savoie (A Savoie) é um canto elegíaco, porque, embora os 

versos contenham imagens de alegria, a exemplo da paisagem ensolarada, 

percebemos um tom melancólico nas evocações de ações do passado. O ambiente 

campestre do poema permite que a poeta expresse uma viva emoção em 

contemplar a abundância de claridade do lugar.  

Uma perfeita identificação acontece entre natureza e eu-lírico: “Être dans la 

nature ainsi qu‟un arbre humain”54 (1901, p. 89). Ao se identificar com a árvore, o eu-

lírico se iguala ao movimento cíclico da natureza. Segundo Jean Chevalier, a árvore 

é símbolo da relação entre o terrestre e o celeste (CHEVALIER, 1982, p. 62). Na 

identificação do eu-lírico com a árvore, uma perfeita junção acontece entre os 

elementos que compõem a natureza, a saber, a terra, o ar e a água. 

Alcançar a plenitude das coisas constitui o desejo do eu-lírico noailliano, ao 

realizar essa simbiose com a natureza, o eu-lírico, simbolicamente atinge a 

realização de seu anseio: “Et sentir, par la nuit paisible et par l‟orage/ La sève 

universelle affluer dans ses mains”55 (NOAILLES, 1901, p. 89). E por se sentir 

nutrido da seiva universal, o eu-lírico torna-se ele mesmo generoso:  

 

                                                           
54

 Estar na natureza como uma árvore humana. 
55

E sentir, pela noite plácida e pela tempestade/A seiva universal afluir em suas mãos 
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- Et vous êtes aussi, coeur grave et violent, 
La chaude, spacieuse et prudente demeure 
Pleine de vin, de miel, de farine et de riz, 
Ouverte au bon parfum des saisons et des heures, 
Où la tendresse humaine habite et se nourrit...56 
(NOAILLES, 1901, p. 93) 

 

 O coração do eu-lírico é lugar onde habitam dádivas, desse modo, ao menos 

simbolicamente ele também é natureza. O título da coletânea Le coeur innombrable 

parece ser uma analogia entre a natureza abundante e o coração do eu-lírico, lugar 

onde se abriga tanto a paixão pela vida quanto as dores. Na coletânea, o nome 

coeur [coração] se manifesta na maioria dos poemas. Nós verificamos que o 

vocábulo coração é, para Anna de Noailles, um invólucro onde se abriga uma 

multiplicação de sensações, às vezes conflituosas entre si: 

 

Mourir dans la buée ardente de l‟été, 
Quand parfumé, penchant et lourd comme une grappe 
Le coeur que la rumeur de l‟air balance et frappe 
S‟égrène en douloureuse et douce volupté57 
(NOAILLES, 1901, p. 72) 

 

Os dois últimos versos atestam o desacordo que invade o eu-lírico. O cenário 

que é convidativo a viver a paixão é também causa de sofrimento para o eu-lírico, 

porque ele sabe que o prazer é momentâneo. Observamos que, o que o eu-lírico 

deseja não é só o prazer relacionado à paixão, mas a fusão com as coisas. Este 

anseio é colocado no verso que finaliza o poema: “Mourir pour être encore plus 

proche de la terre...”58 (Ibid., p. 72). O verso é terminado por reticências, em nossa 

opinião, ela simboliza a continuidade do eu-lírico.  

Catherine Perry afirma que a poeta garante a imortalidade quando trata dessa 

fusão com a perenidade da natureza (PERRY, 2003, p. 109). Em outro momento, o 

coração do eu-lírico se revela um mundo grandiloquente e depositário da natureza 

bondosa e abundante, um espaço que se dilata para conter as substâncias do 

mundo: “Où la tendresse humaine habite et se nourrit”59 (NOAILLES, 1901, p. 93).  

                                                           
56

 -E vós sois também, coração grave e intenso,/A quente, espaçosa e prudente estadia/Abundante 
de vinho, de mel, de farinha e de arroz,/Aberta ao bom perfume das estações e das horas,/Onde a 
ternura humana habita e se nutre... 
57

 Morrer no vapor ardente do verão,/Quando perfumado, pendente e pesado como um cacho/O 
coração que o rumor do ar balança e açoita/Se debulha em dolorosa e doce volúpia 
58

 Morrer para estar ainda mais próxima da terra.... 
59

 Onde a ternura humana habita e se nutre. 
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O eu-lírico ao manifestar esse desejo de unidade com o universo, nos leva a 

pensar sobre a estética da poesia moderna cujos autores inspirados pelo ritmo do 

mundo exprimem a volição de fusão com as coisas, aspecto que desenvolveremos 

no segundo capítulo.  

Na coletânea L’Ombre des Jours (1902)[Sombra dos Dias], Anna de Noailles 

canta a natureza, as estações, e os mitos gregos que nesta obra simbolizam o eu-

lírico ciclotímico com seus momentos de altos e baixos. Esses mitos às vezes são 

nomeados diretamente pela autora e em outros momentos encontramos no poema a 

presença deles de modo subjacente percebida na exteriorização do sentimento 

lírico. 

O poema Jeunesse [Juventude] que abre a coletânea expressa nas estrofes 

um eu-lírico inquieto por ser consciente de sua finitude. Como verificado por nós, 

este sentimento também é encontrado no Coeur Innombrable (1901). A passagem 

do tempo cronológico afetará o tempo psicológico do eu-lírico, o que na poética 

noailliana será sempre a causa da angústia. O poema inicial da obra L’Ombre des 

jours nos revela esta inquietação. 

Em Jeunesse, a perda da juventude significa a partida do amor. E ambos 

aparecem personificados no poema. Nos versos são mostradas questões 

existenciais que habitam a consciência do eu-lírico noailliano: 

 

Pourtant tu t‟en iras un jour de moi, Jeunesse, 
Tu t‟en iras, tenant l‟Amour entre tes bras, 
Je souffrirai, je pleurerai, tu t‟en iras, 
Jusqu‟à ce que plus rien de toi ne m‟apparaisse. 
---------------------------------------------------------- 
Ah! Jeunesse, qu‟un jour vous ne soyez plus là, 
Vous, vos rêves, vos pleurs, vos rires et vos roses, 
Les Plaisirs et l‟Amour vous tenant, - quelle chose, 
Pour ceux qui n‟ont vraiment désiré que cela!...60 
(NOAILLES, 1902, p. 175-176) 

 

As duas estrofes que transcrevemos são referentes, respectivamente, à 

primeira e à última do poema Jeunesse. Percebe-se que uma aflição existencial 

marca o poema. Observamos que as ações são reportadas para o futuro, o que nos 

revelam a antecipação do sofrimento. A repetição do verbo Aller [ir] na primeira 

                                                           
60

 Entretanto tu irás de mim, Juventude,/Tu irás, levando o Amor entre teus braços,/Eu sofrerei, eu 
chorarei, tu irás,/Até que nada mais de ti me aparessa./Ah! Juventude, que um dia vós não estejais 
mais aqui,/Vós, vossos sonhos, vossos prantos, vossos risos e vossas rosas,/Os Prazeres e o Amor 
vos mantendo, - que coisa,/Para aqueles que realmente desejavam isso!... 
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estrofe certifica esse porvir implacável do qual não se pode escapar. A assonância 

do A na primeira estrofe reforça o tom de lamento e a aliteração do T estabelecem 

um ritmo monótono no poema.  

O verbo apparaître [aparecer] na negativa traduz o desvanecimento gradual 

do eu-lírico. Esta gradação do desaparecimento reverbera com maior força nos 

versos da última estrofe. A interjeição Ah que inicia a estrofe seguinte, intensifica a 

queixa: “Ah jeunesse, qu‟un jour vous ne soyez plus là,/Vous, vos rêves, vos pleurs, 

vos rires et vos roses,” (ibib, p. 176). Para o eu-lírico, a perda da juventude significa 

o fim do prazer e como afirmamos anteriormente, o Amor também partirá. Nas mãos 

da juventude se encontram os deleites da vida: “Tout le plaisir de vivre est tenu dans 

vos mains/O Jeunesse joyeuse, ardente, printanière”61 (NOAILLES, 1901, p. 175). A 

constatação da finitude do eu-lírico é causa de antecipação do sofrimento. 

Segundo nossa pesquisa, essa alma sensível e inquieta do eu-lírico se 

aproxima da sensibilidade da própria poeta quando frente às situações se igualam 

em sofrimento ou alegrias momentâneas. Em uma entrevista ao jornal Le Figaro, 

Anna de Noailles afirmou que o poeta é o mais sensível dos seres62 e sua inspiração 

vem da força que as circunstâncias exercem sobre ele (1925, p. 3). De fato, a poesia 

de Anna de Noailles é constituída de uma multiplicação de sensações presentes nos 

jardins, nos odores, nas cores e nas descrições que revelam um eu-lírico 

transbordante de sensibilidade provocada pela contemplação da paisagem ou 

algumas vezes pelas lembranças: 

 

Ah! Comme cette allée endormante me plaît 
Avec ses graviers blancs, sa verdure moelleuse, 
Ses calmes fuchsias rouges et violets, 
Son pré, ses moucherons et leur ronde sableuse.63 
(NOAILLES, 1902, p. 264) 

 

A estrofe iniciada pela interjeição ah revela a impressão de satisfação que a 

paisagem exerce sobre o eu-lírico. Observamos que o esforço do eu-lírico em 

descrever a cena leva-o a enumerar com minúcia os elementos que constituem a 

imagem, ora citando as cores, ora colocando adjetivos que são expressivos da 

sensibilidade acentuada que constitui a poesia de Anna de Noailles. O último verso, 

                                                           
61

 Todo o prazer de viver é retido em vossas mãos/O Juventude alegre, ardente, primaveril. 
62

 Entrevista para o Le Figaro de 21 de maio de 1925. 
63

 Ah como essa aleia serena me agrada/Com seu cascalho branco, sua verdura macia,/Suas calmas 
fuchsias vermelhas e violetas,/ Seu prado, seus mosquitos e seus movimentos arenosos. 
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da estrofe acima transcrita, apresenta uma imagem: moucherons et leur ronde 

sableuse [mosquitos e seus movimentos arenosos] que em um primeiro instante 

causa estranheza, porém, constatamos que Noailles usando da analogia quis 

transpor com exatidão a cena para o poema. Marie-Lise Allard identifica esta 

emotividade constitutiva da poesia noailliana: 

 

Telle une véritable matière qu‟elle travaillait sans relâche, telle une 
source intarissable des sensations et d‟impressions, chaque odeur, 
bruit, son et regard pouvait générer un trait poétique[...] De ce 
phénomène naquit une myriade d‟images, de métaphores et surtout 
une somme d‟adjectifs et épithètes, qui ont autorisé certains critiques 
à juger le style du poète ampoulé.64 (ALLARD, 2013, p. 34) 

 

A sensibilidade acentuada presente na poesia de Noailles é, segundo Allard 

(2013), “uma fonte inesgotável” que faz fluir nos versos um amálgama de 

sensações. Observamos que o eu-lírico noailliano é constitutivo de uma ânsia em 

querer tudo sentir e viver. Buscando a plenitude, o eu-lírico jamais encontrará o 

repouso para si: 

 

Que je sois maintenant tiède, fraîche, apaisée, 
Comme le bois mouillé sur qui l‟onde reluit, 
Que je laisse couler mon rêve et ma pensée 
Ayant tout oublié et tout souffert de lui! 

 
Et que, pareillement aux feuillages humides 
Qui font flotter leur claire évaporation, 
Je sente s‟en aller de mon âme fluide 
Le brûlant souvenir de l‟âpre adhésion...65 
(NOAILLES, 1902, p. 227) 

 

Os versos transcritos testificam o desejo de apaziguamento para a alma lírica, 

porém, a quietude ficará apenas no campo da volição. Esta particularidade aparece 

através do emprego do subjuntivo: que je sois, que je laisse. Chama-nos a atenção a 

representação da fluidez, que se faz presente na água e na sua evaporação e nas 

imagens que indicam a presença da luminosidade. Todas as evocações estão 
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 Tal qual uma verdadeira matéria que ela trabalha sem cessar, tal como uma fonte inesgotável das 
sensações e impressões, cada odor, barulho, som e olhar poderia criar um traço poético [...] Desse 
fenômeno nasceu uma miríade de imagens, de metáforas e sobretudo inúmeros adjetivos e epítetos 
que autorizaram certos críticos a julgar exagerado o estilo da poeta. 
65

 Que eu seja agora tépida, fresca, apaziguada,/Como o bosque molhado sobre o qual a água 
reluz/Que eu deixe escoar meu sonho e meu pensamento/Tendo tudo esquecido e tudo sofrido por 
ele!/E que semelhante às folhagens úmidas/Que fazem flutuar sua clara evaporação/,Eu sinta se 
esvair de minha alma fluída/A ardente lembrança da violenta adesão... 
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relacionadas à fugacidade do tempo que são simultaneamente cronológico e 

psicológico. 

Por essas imagens associadas à natureza, muitos críticos que comentaram 

sobre a poesia de Anna de Noailles, tiveram a tendência de associá-la ao 

Romantismo. No entanto, a poética noailliana se situando entre os séculos XIX e XX, 

está longe de ser classificada como pertencente a um só movimento literário. Anna 

de Noailles surge no cenário literário no momento em que muitos escritores 

apregoam a liberação das regras ligadas à literatura. Devido à diversidade de 

movimentos nesse campo, torna-se complexa a tarefa de representá-la e de tentar 

defini-la. A diversidade de estilos não permite que se faça uma conceituação. 

Ela era consciente disto quando declarou que “a eterna poesia não tem 

escola, ela é a poesia” (NOAILLES, 1925, p. 1) Com efeito, em sua estética 

encontramos traços do Romantismo, do Simbolismo e do Impressionismo literário66, 

isto nos permite enxergá-la como uma poeta que mesmo não aderindo às inovações 

das vanguardas, não ficou presa a um modelo de poesia.  

O contexto artístico da época passava por um momento de transformação e a 

poesia atravessava um período de crise dos versos. A divisão do campo das letras 

em duas opiniões contrárias gerou discussões entre os partidários dos versos 

tradicionais e os que pensavam que os versos livres eram o caminho da poesia. 

Para Noailles os versos alexandrinos não deveriam ser abolidos.  

Na entrevista concedida a André Lang, a escritora deixou evidente sua 

posição de que o poeta, antes de tudo, deve primar pela clareza: “Je voudrais être 

comprise du vieillard, de l‟homme et de l‟enfant [...] Pour parvenir à ce résultat il faut 

que la poésie ait, en même temps, le caractère de jeunesse et d‟éternité”67 

(NOAILLES, 1922, S/N de página). Na concepção da autora, para que haja inovação 

na poesia não é necessário romper com a forma clássica. Em seu ponto de vista, a 

escolha das palavras dá ritmo aos versos. Consciente disto, Noailles declara: “ce 

rythme intérieur que je crois un peu bouleversé”68 (Ibid., 1922). De acordo com o 

pensamento que ela expressa, o poeta canta pela força que as coisas exercem 

sobre ele, e sua inspiração assim inflamada sofre uma dolorosa necessidade.  

                                                           
66

Desenvolveremos esse conceito no capítulo II do trabalho. 
67

Gostaria de ser compreendida pelo velho, pelo homem e pela criança. 
68

 Este ritmo interior que eu creio um pouco revolucionado. 
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Anna de Noailles (1925) compartilha a opinião de que a poesia deve 

conservar a forma, mas sem se prender aos entraves que podem comprometer a 

espontaneidade do poeta. Ela declarou que é abominável fazer da poesia um jogo 

de dificuldades que a entrave e que não lhe acrescenta nada. Para a autora, a 

poesia é um dom natural, por essa razão, quando se rima para o olhar e não para o 

ouvido, a poesia muitas vezes perde a fluidez da inspiração. De acordo com a 

afirmação de Noailles, em poesia não se pode separar forma e ritmo. Para a poeta, 

as duas se harmonizam entre si. Todavia, Anna de Noailles fez algumas concessões 

em relação à forma.  

Segundo a escritora, se a rima é excelente e harmoniosa não há razão de 

proibir rimar o plural com o singular69: “Il me serait facile de mettre d‟accord, dans la 

plupart de mes vers, les rimes qui sont au singulier avec celles que volontairement, 

j‟ai mises au pluriel, car il faut rimer pour l‟intelligence, pour l‟oreille et pour l‟image”70 

(NOAILLES, 1925, p. 1). Conforme Noailles afirma, sem rima e sem ritmo não existe 

verso francês. Para a escritora a forma clássica dos versos, porém sem a rigidez do 

passado, funciona como uma direção, mais do que isso, propicia clareza. 

A sua poesia, como ela mesma afirmou, é individualista: “Je suis en art, 

naturellement individualiste [...] Je ne sais pas pourquoi on a parlé souvent de mon 

romantisme. Je ne suis pas une romantique”71 (NOAILLES, 1922, s/p.). Anna de 

Noailles não se considera inserida na corrente do Romantismo. A associação de sua 

poesia com este movimento é motivada pela expressão de um eu-lírico inquieto e de 

uma sensibilidade acentuada que se percebe em sua obra.  

Entendemos que o dinamismo de movimentos e correntes literárias que se 

sucederam entre o final do século XIX e início do XX serviu de inspiração para 

autora que se colocou à escuta desse meio cultural tão diversificado, como atestado 

pelo contato que a poeta manteve com o ambiente artístico e literário da sua época.  

A poesia de Noailles não se limita ao Romantismo, como alguns críticos da 

época afirmaram. Existe em sua poética uma espontaneidade voluntária, em que 

repousa uma diversidade de culturas e estilos. O início do século XX significou um 

momento de redirecionamento do rumo da literatura. O campo fértil da vida literária e 
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 Para a tradição clássica rimar o singular com o plural era uma transgressão. 
70

 Seria fácil para eu colocar em acordo, na maioria dos meus versos, as rimas que estão no singular 
com as que voluntariamente coloquei no plural, porque é preciso rimar para a inteligência, para o 
ouvido e para a imagem. 
71

 Eu sou naturalmente, na arte, individualista [...] Não sei porque sempre se falou em meu 
Romantismo. Eu não sou uma romântica. 
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artística, do século XX, reflete a dinâmica da modernidade. A arte e a poesia são 

afetadas por esse ritmo. Na poesia de Anna de Noailles encontramos uma 

mobilidade relacionada com um dinamismo interno. A movência da poética noailliana 

será expressa por simultaneidade de sensação e a justaposição de verbos e 

adjetivos que concedem movimento aos versos. Passaremos a análise dessa 

especificidade do estilo de Noailles. 
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1.4. Uma poesia da mobilidade 

 

O ritmo frenético dos acontecimentos não só modifica os modos e costumes 

da sociedade como também incita o campo cultural a se afastar das formas artísticas 

denotadoras da tradição clássica. Porém a poesia noailliana conserva os versos 

clássicos. A inovação na poética de Noailles se encontra na temática e muitas vezes 

no conteúdo que reflete a modernidade de sua época.  

Ao examinarmos a coletânea Les Éblouissements (1907), percebemos a 

existência de um eu-lírico movido por um dinamismo interno. Pode parecer 

redundante comentar sobre eu-lírico e interioridade, porém, nossa intenção é avaliar 

a mobilidade presente nas imagens externadas pelo eu-lírico noailliano. Elas são 

representações próprias de um sujeito-lírico que deseja tudo externar e tudo 

vivenciar ao mesmo tempo. Se pudéssemos atribuir uma característica que se 

destaca na poética de Anna de Noailles, seria insatisfação, pois sua poesia agrega 

um ser sempre insatisfeito. Este caráter inquieto será mostrado na sua poética pela 

busca do absoluto. 

A procura pela plenitude será identificada neste verso de Anna de Noailles: "je 

porte l‟univers et ses bonheurs en moi" (1907, p. 366). No verso encontramos o 

espírito filosófico da época, ou seja, o homem em busca da absorção do mundo e do 

fruir da integralidade com as coisas. No entanto, o indivíduo é consciente da 

impossibilidade da completude do momento, pois que tudo é movediço e por assim 

se manifestar, é que a ideia de totalidade do mundo é derrubada.  

O universo transbordante na poesia de Noailles é mostrado em seu contato 

com a natureza, como já tratamos em outro momento e também na temática 

relacionada à viagem. A autora tanto pode se referir aos deslocamentos geográficos, 

quanto à países imaginários. Retomaremos a temática dos deslocamentos em outro 

momento do nosso estudo.  

Sabemos que uma das viagens da poeta foi à Espanha, sobre a qual Noailles 

escreveu suas impressões em 1905, que serão publicadas uma primeira vez em 

1911 na revista Nouvelle Revue Française e mais tarde na obra De la rive de 

l’Europe à la rive d’Asie (1913). No entanto, alguns poemas fazem referências às 

lembranças da viagem, como constatamos nos versos de 1907, En face de 

l’Espagne [Frente à Espanha]: “Comme j‟entends déjà l‟irritante cadence/ De 
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l‟Espagne Farrouche et tintante, qui danse, [...] Je suis là dans la douce atmosphère 

française”72 (NOAILLES, 1907, p. 379). 

Consequentemente, as imagens dinâmicas transpostas por esse eu-lírico são 

muitas vezes sobrepostas umas às outras, traço que nos faz pensar em uma 

simultaneidade de sensações. Boblet e Viart (1996) ao tratar da estética da 

simultaneidade comentam sobre simultaneidade de sensações. Nela o sujeito 

experimenta ao mesmo tempo vários estímulos. Assim, quando se trata do eu-lírico 

noailliano, às vezes, a simultaneidade é percebida pelo emprego de verbos que 

exprimem mobilidade. No poema Bondissement, cujo título é indicativo de algo 

enérgico, nós encontramos um eu-lírico que face aos estímulos externos empreende 

uma viagem passando por paisagens que fazem parte do seu interior: 

 

Je vais vers l‟horizon ou près d‟un arbre noir 
Je vois luire un toit plat sur une maison rose, 
Toute la volupté de Florence repose 
Sur ce toit vaporeux, et clair comme un miroir. 
 
Ainsi je puis goûter, respirer, toucher, mordre 
La beauté du matin, la gomme des bourgeons, 
Le feuillage étoilé des bambous, l‟air, les joncs,  
La craintive anèmone, et la rose en désordre!73 
(NOAILLES, 1907, p. 315) 

 

Das duas estrofes citadas, a primeira é indicativa de imagens justapostas que 

manifestam dinamismo reforçado pelos verbos no presente, de maneira que as 

descrições parecem ter sido apreendidas instantaneamente. Na segunda estrofe, a 

mobilidade se intensifica pela justaposição dos verbos: goûter, respirer, toucher, 

mordre [experimentar, respirar, tocar, morder], que se tornam no verso seguinte em 

simultaneidade de sensações. Verificamos que o eu-lírico não se satisfaz em apenas 

contemplar a paisagem, ele quer tudo sentir ao mesmo tempo, expressando uma 

inquietação peculiar à poética de Noailles.  

Constatamos também que Noailles tem preferência pelos substantivos 

flexionados para intitular seus poemas: Éblouissement, Bondissement, déchirement, 

l’énivrement, entre outros que recebem o sufixo ment. Observamos que a escritora 

                                                           
72

 Como eu ouço já a inflamada cadência/ Da espanha selvagem e vibrante, que dança. 
73

 Eu vou  em direção ao horizonte ou perto de uma árvore negra/Eu vejo luzir um telhado plano 
sobre uma casa rosa,/Toda volúpia de Florença repousa/Sobre este telhado vaporoso e claro como 
um espelho./Assim eu posso experimentar, respirar, tocar, morder/A beleza da manhã, a goma dos 
brotos,/A folhagem estrelada dos bambus, o ar, os juncos,/A delicada anêmona, e a rosa em 
desordem! 
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opta pelo nome em sua forma derivada para conceder ao poema uma ideia de 

intensidade móvel. Todos esses substantivos por seus significados designam uma 

ação ou um estado que incide sobre o eu-lírico, como podemos analisar nestes 

versos do poema citado anteriormente bondissement: 

 

Laissez-moi m‟en aller, l‟azur est comme une eau, 
L‟espace a la couleur joyeuse des jonquilles, 
Le pin met de fils d‟or dans ces vives aiguilles, 
Les chemins éblouis montent sur le coteau!74 
 
Laissez-moi m‟en aller, les abeilles m‟attendent, 
Je vois déjà là-bas le frêne le plus gai 
Me faire signe avec son feuillage laqué, 
Et le saule onduleux me jette ses gruirlandes.75 
 
Les bosquets sont chantants, le pré vert est gonflé,  
La chaleur du matin sur le platane arrive, 
La colline est paisible, et semble être la rive 
De l‟azur, frémissant et joyeux lac ailé...76 
------------------------------------------------------- 
C‟est que, sans m‟apaiser au fleuve de l‟été, 
Sans jamais assoupir mon rêve qui se pâme, 
O brûlant Univers! Je vais, cherchant votre âme 
Qui n‟est que dans les yeux et dans la volupté...77 
(NOAILLES, 1907, p. 315) 

 

Nos primeiros versos, percebe-se a descrição da paisagem luminosa, atrativa 

e ao mesmo tempo dinâmica. As descrições, relatadas pelo eu-lírico, são indicativas 

de uma atmosfera movente. A paisagem deslumbrada manifesta vivacidade, por sua 

vez, essa exuberância da natureza serve de estímulo ao eu-lírico. Na poética de 

Anna de Noailles, existe um dinamismo tanto exterior, quanto interior fazendo de 

seus poemas esse espaço movente. O lirismo noailliano não aderiu, à maneira de 

seus pares, aos versos livres nem à temática do mundo moderno, no entanto, 

percebemos que ao seu modo, essa modernidade aparece em seus poemas. 

Encontramos em sua poesia um indivíduo encantado com a vida. Algumas vezes 

                                                           
74

 Deixai-me ir, o azul é como uma água,/O espaço tem a cor alegre dos junquilhos,/O pinheiro coloca 
fios de ouro em suas vívidas agulhas/Os caminhos incandescentes sobem sobre a encosta! 
75

 Deixai-me ir, as abelhas me esperam/Eu vejo ao longe o freixo o mais radiante/Acenar para mim 
com sua folhagem laqueada/E o salgueiro onduloso joga-me suas guirlandas. 
76

 Os bosques estão cantando, o prado verde é espaçoso,/O calor da manhã toca o plátano,/A colina 
é tranquila, e parece ser a borda/Do azul, tremeluzente e exultante lago alado... 
77

 É que, sem me confortar com o rio do verão/Sem jamais saciar meu sonho que desfalece/O 
ardente Universo! Eu vou buscando vossa alma/ Que está apenas nos olhos e na volúpia...  
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esse encantamento é exposto através de um elemento da modernidade como o 

trem, o transatlântico ou paquete78: 

 

Un train siffle et s‟en va, bousculant l‟air, les routes, 
L‟espace, la nuit bleue et l‟odeur des chemins; 
Alors ivre, hagard, il tombera demain 
Au coeur d‟un beau pays, en sifflant sous les voûtes... 

 
Tant de rêves, brûlant aux chaleurs des charbons 
Tandis que le train va, par saccades pressées, 
Éparpillant les champs, les villes dépassées,  
Cinglant le vent sans force et déchirant les ponts!79 
(NOAILLES, 1902, p. 195) 

 

Nos poemas de Noailles, o trem aparecerá como símbolo da velocidade e do 

encurtamento dos espaços, conforme manifestado nas duas estrofes transcritas. 

Nelas há vários verbos que expressam rapidez: empurrando, esmiuçando, cingrando 

e despedaçando. O poema que faz parte da obra l’Ombre des jours (A sombra dos 

dias), apresenta estrofes que alternam imagens simultâneas, o ritmo é estabelecido 

pela justaposição de substantivos e verbos que remetem à ideia de velocidade.  

Ademais, os verbos éparpillant, cinglant, déchirant [esmiuçando, singrando, 

despedaçando] denotam ação de uma vivacidade enérgica e até violenta, esta 

característica aparece em outros poemas, que iremos abordar mais adiante. O 

princípio do verbo é expressar ação e por ter essa particularidade gramatical, assim 

entendemos, Anna de Noailles deu preferência em sua poética às enumerações 

verbais. No ponto de vista de Angela Bargenda (1995, p. 196) esse fervor pelos 

verbos que anima a poesia noailliana se deve principalmente por suas 

características móveis. 

No poema o trem simboliza plenitude, satisfação dos desejos do eu-lírico, 

este transpõe para a máquina suas aspirações em ganhar os espaços físicos, pois 

simbolicamente representa a totalidade entre tempo e espaço. O eu-lírico por saber 

que é impossível alcançar a integralidade das coisas, vê no trem essa viabilidade:  

 

                                                           
78

 Era a denominação dada aos antigos navios de luxo de grande velocidade e geralmente movidos a 
vapor. 
79

 Um trem apita e se vai, empurrando o ar, as estradas,/O espaço, a noite azul e o odor dos 
caminhos,/Então embriagado, conturbado, ele pousará amanhã/No coração de um belo país, 
apitando sob as abóbadas.../Tantos sonhos, queimando ao calor dos carvões/Enquanto que o trem 
vai, por irregulares acelerações,/Esmiuçando os campos, as cidades franqueadas,/Singrando o vento 
sem força e despedaçando as pontes! 
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Le train noir qui disperse et change les climats... 
O train toujours courant, inlassable fusée 
Dont la lueur nous frôle et nous est refusée, 
Destin noir et pressé qui devances le temps, 
Tu cours vers le bonheur tandis que je l‟attends!80 
(NOAILLES, 1907, p. 586) 

 

O vocabulário desta estrofe aponta para ação, e para o movimento que 

podemos dividir em duas categorias: verbal e nominal. Compõem o quadro verbal os 

verbos: disperser, changer, courir, frôler, presser e devancer [dispersar, mudar, 

correr, roçar, apressar, ultrapassar], todos denotativos de mobilidade. Os 

substantivos e adjetivos climats, inlassable. fusée, lueur, [climas, incansável, 

foguete, lampejo] integram o dinamismo dos versos.  

Para o eu-lírico o trem é mais do que o tempo, ele pode ultrapassá-lo, como 

percebemos no quarto verso desta estrofe: “destin noir et pressé qui devances le 

temps”. O encantamento do eu-lírico se resume em contemplação, já que ele não se 

encontra dentro do vagão e a evasão acontece apenas em pensamento: “Tout mon 

rêve éveillé se dénoue et te suit/Tu me prends avec toi, tu m‟étires, je suis/L‟herbage 

transporté par tes fortes secousses”81(Ibid., p. 586). Nestes versos, percebemos que 

a máquina estimula toda uma atividade psicológica perturbadora e até mesmo 

enérgica, que pode ser verificada pelos vocábulos fortes e secousses. A partir do 

título do poema, Embrasement [exaltação] observamos o desassossego interno do 

eu-lírico. Além disso, os verbos éveillé e dénoue [desperto e solta] são indicativos 

desta ação psicológica. 

Na obra Les Éblouissements a figura da locomotiva está associada à alegria, 

à evasão, e ao despertar do desejo: “Tout mon coeur vaporeux d‟entre mes bras 

s‟envole,/Je ris, je tends les mains, je baise l‟herbe molle,/Et là-bas, dans l‟azur, un 

train s‟enfoncé/Avec son cri de joie et ses sanglots pressés”82 (NOAILLES, 1907, p. 

327). Neste último verso, Noailles emprega duas imagens que se contradizem, joie e 

sanglots [alegria e soluços], porque exprimem ao mesmo tempo alegria e sofrimento.  

                                                           
80

 O trem negro que dispersa e muda os climas.../O trem sempre correndo, incansável foguete/Cujo 
lampejo nos roça e nos é tirado,/Destino negro e apressado que ultrapassa o tempo,/Tu corres para a 
felicidade enquanto eu a espero! 
81

 Todo meu sonho desperto se solta e te segue/Tu me levas contigo, tu me expandes, eu sou/ A erva 
transportada por teus fortes solavancos. 
82

 Todo meu coração vaporoso de meus braços se esvai/Eu rio, eu estendo as mãos, eu beijo a erva 
macia/E longe, no azul, um trem penetra/Com seu grito de alegria e seus soluços lançados. 
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O vocabulário vinculado ao trem é expressivo do dinamismo tanto da cena 

externa como também da emoção interna do eu-lírico: “Un train roule, orageux; ses 

sifflements soudains/Engouffrent des plaisirs brûlant dans les jardins”83 (Ibid., p. 

420). As características de ser vivo atribuídas ao trem se fundem ao sentimento do 

eu-lírico: “Ah! de quelle brûlure en mon coeur s‟accompagne/Ce grand cri de désir 

des trains vers la campagne...”84 (Ibid., p. 443). Verificamos que de mesmo modo 

que o trem é simbolicamente a realização do desejo de totalidade, ele pode refletir a 

angústia metafísica do eu-lírico. 

A tensão entre os sentimentos contrários do eu-lírico, nos permite retomar a 

afirmação de Gourmont, quando este crítico afirma que a poesia feminina é 

dionisíaca, diríamos que o eu-lírico noailliano é dionisíaco. Justificamos nossa 

colocação, afirmando que, quando este eu-lírico se expressa, tomando o trem como 

símbolo de sentimentos discordantes, surge no poema imagens subjacentes que 

remetem às características do deus grego Dionísio. 

Observamos que a figura do trem suscita tumulto, alegria, angústia, 

desordem. A insatisfação que se identifica nos sentimentos expressos pelo eu-lírico: 

souhaits, angoisses, folie, caracterizam a presença dissimulada do deus, já que a 

poeta não o nomeia diretamente. A tensão entre o prazer e a angústia é destacada 

na obra de Noailles. Segundo Brunel (1988, p. 463) Dionísio, o deus do vinho, 

representa instabilidade. Ao mesmo tempo em que ele dispensa o prazer pela 

embriaguez do vinho, ele pode levar à morte85. Anna de Noailles se ampara de 

atribuições relacionadas ao mito para expressar suas próprias inquietações.  

Como símbolo da instabilidade, Dinísio é associado, ao arrebatamento dos 

sentidos, à destruição da ordem. A poeta confessa a desordem psicológica no 

seguinte verso: “Beau train, ô mon amour, mon étoudissement”86 (NOAILLES, 1907, 

p. 586 ). A paixão expressa pelo eu-lírico pode ser destruidora, porém necessária ao 

ciclo vital. É desta desarmonia que surge a ordem das coisas, como constatamos 

neste verso: “C‟est toi le noir chaos d‟où bondit l‟univers”87 (Ibid., p. 586). 

                                                           
83

 Um trem corre, tempestuoso; seus apitos repentinos/Precipitam prazeres ardentes nos jardins. 
84

 Ah! Que sofreguidão em meu coração se acompanha/Este grande grito de desejo de trens em 
direção ao campo... 
85

 Segundo o estudo de Pierre Brunel sobre Dionísio, a embriaguez dionisíaca abrange alegria e 
furor. Algumas vezes os seguidores do deus, possuídos pela mania, eram capazes de atos atrozes. 
86

 Belo trem, ô meu amor, minha embriaguez.  
87

 És tu o negro caos de onde surge o unniverso. 
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Conforme afirmamos anteriormente, os verbos e as expressões que Noailles 

emprega para falar das ações desencadeadas pela locomotiva têm conotação 

enérgica, dinâmica e até violenta, percebida nos vocábulos: “train orageux, 

engouffrent des plaisirs brûlant dans les jardins”, com esta última expressão 

possuindo significação de atividade importuna, de algo que vem desconcertar a paz 

encontrada nos jardins. 

Nós percebemos que o trem na sua atividade de percorrer os espaços e o 

tempo representa para Noailles um símbolo de plenitude, algo que ela não consegue 

realizar, como já mencionamos anteriormente. A máquina, como um dos ícones do 

deslocamento rápido no início do século XX é para o eu-lírico a esperança de 

satisfação da sede de viver encontrada na poética noailliana. No entanto, o eu-lírico 

é consciente de que a plena satisfação do desejo é inatingível: “Trains emplis de 

souhaits, d‟angoisse et de folie!” 88 (NOAILLES, 1907, p. 424).  

Neste verso, o trem é a representação da universalidade, pois nele se 

confundem as emoções subjetivas do eu-lírico e da coletividade. Em seus vagões 

estão contidos os sentimentos de atribuição humana: souhaits [desejos], angoisse 

[angústia], folie [loucura].  

A justaposição, neste verso, de substantivos revela o estado de excitação 

psicológica do eu-lírico. De mesmo modo identificamos sentimentos antagônicos em 

desejos, angústia e loucura. Tudo se confunde, como uma imagem especular entre 

o tumulto do trem e do psicológico do eu-lírico revelado no verso: “Des trains 

désordonnés, emmêlés, vifs, bruyants,”89 (Ibid., p. 424). A escolha dos qualificativos 

se aproxima pela representatividade de um estado de instabilidade que intensifica o 

ritmo do verso. Como afirmamos anteriormente, há uma identificação entre a 

velocidade do trem e o ritmo do pensamento do eu-lírico. Compreendemos que o 

dinamismo noailliano é mais do que uma influência vinda do exterior. Segundo 

Bargenda (1995) ela é uma “personalidade artística profundamente agitada”, e isto 

se refletirá na sua obra, como observamos em seus escritos. 

Sabe-se que desde o século XIX a temática da modernidade faz parte da 

poesia. Na visão dos poetas ela é enxergada de modo diferente, alguns como 

Baudelaire não veem na modernidade apenas otimismo, o autor vê nela a 

decadência da humanidade, embora ele tenha sido o precursor do uso do termo. No 

                                                           
88

 Trens repletos de desejos, de angústia e de loucura! 
89

 Trens desordenados, embaraçados, turbulentos, barulhentos, 
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início do século XX, a relação literatura modernidade ganha maior força com os 

inventos que facilitaram as locomoções e o contato entre as pessoas.  

A difusão da tecnologia do telefone, do rádio e do telégrafo simplificou a 

comunicação. Desse modo, todo o século XX foi afetado por esse ritmo acelerado 

da vida que iremos encontrar na literatura e na pintura. As duas expressões 

artísticas buscarão traduzir esse mundo frenético. As artes se cortejam e se 

influenciam mutuamente. Os poetas se inspiram nas técnicas pictóricas em busca de 

inovação. Assim como verificado na estrofe de Incendie de l’été [Incendio do verão], 

de Anna de Noailles: 

 

Voir que l‟ azur s‟ébranle, bouge, 
Abonde, accourt de toute part 
Pour entourer le laurier rouge 
D‟un innombrable et chaud regard,90 
(NOAILLES, 1907, p. 513) 

 

Nos versos acima transcritos, observamos que Noailles dedica uma atenção 

em descrever o cenário que a rodeia. O cuidado que a poeta tem em transcrever a 

cena não está limitado ao visível, mas percebemos que ela, através da justaposição 

dos verbos: s‟ébranle, bouge, abonde, accourt; intenta transpor para o poema o 

invisível, a saber, o movimento da luminosidade. 

A luminosidade inicialmente tratada pela estética pictórica será também 

buscada pelos literatos que a partir do século XIX se inspiram na pintura. A arte já 

havia iniciado uma evolução estética e técnica desde o movimento do Romantismo. 

Tomando por base as individualidades que marcaram o campo artístico e 

literário, iniciadas no século XIX e se intensificando no período que antecede a 

primeira Grande Guerra, nós entendemos que pelo fato de Anna de Noailles se 

situar nesse período de transição, é necessário no próximo capítulo fazermos uma 

contextualização da evolução das artes do entre dois séculos. Verificaremos de que 

maneira as técnica pictóricas contribuíram para a evolução da estética da poesia. 

 
  

                                                           
90

 Observar que o azul se agita, move,/Aflui, irrompe de toda parte/Para envolver o loureiro 
avermelhado/De um abundante e ardente olhar, 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 
 
 
 

Descendre par l’étroite, horizontale porte, 
Où l’on passe étendu, voilé, silencieux; 
Ne plus jamais vous voir, ô lumière des cieux 
Hélàs! Je n’étais pas faite pour être morte 
(NOAILLES, 1907) 
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2. A EVOLUÇÃO DA ARTE ENTRE OS SÉCULOS XIX E XX 

 

Neste capítulo trataremos da evolução artística iniciada com a criação da 

Academia de Pintura e Escultura, momento em que a pintura ganha o status de arte 

intelectual, sendo comparada em valor com a literatura. Abordaremos a pintura da 

corrente romântica, a fim de verificarmos o início das transformações da técnica 

pictórica do século XIX. Em seguida, trataremos da estética, do contexto, e da 

técnica do Impressionismo pictórico, para enfim adentrarmos na relação entre 

literatura e pintura concernente ao fim do século XIX e começo do XX. Também 

trataremos da contextualização da poesia deste período e por fim abordaremos o 

contexto da poesia moderna. 

 

2.1. A literatura e pintura do final do século XIX ao início do XX 

  

A relação entre literatura e pintura sempre esteve presente nos vários 

momentos da história da arte. Entretanto, essa correspondência passou por 

períodos de mudança a partir do momento em que a pintura é elevada ao status de 

ciência no século XVII e não mais considerada como obra de artesão. A 

reciprocidade entre as duas formas artísticas torna-se mais frequente durante os 

séculos XVI e XVII e se intensifica no século XIX. É por esse período que a 

literatura, a pintura e as outras belas-artes foram consideradas iguais em dignidade, 

graça à afirmação das instituições acadêmicas, das escolas de arte.  

A fundação da Real Academia de Pintura e Escultura em 1648 teve como 

objetivo legitimar a posição de pintores e escultores. Além de buscar a legitimação 

dos artistas, a Academia se revelava importante para a autonomia da produção 

artística. Nesse sentido, a arte não é mais uma produção meramente mecanizada 

como se costumava pensar, porém, o pensamento do intelectual de meados do 

século XVII é de que o trabalho do artista é uma ação que flui do intelecto.  

A criação da Academia estava centralizada nas mãos do rei. Este fato dava 

ao acadêmico um status elitista e intelectual. Coube à Academia o papel de 

diferenciar seus membros dos pintores e escultores que pertenciam à Corporação 

de ofício medieval91. A partir do momento em que é criada a Academia Real a arte 

                                                           
91

 Antes da criação da Academia Real de Pintores e Escultores, a atividade artística era controlada 
pela Corporação de Oficio Medieval.   
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pictórica se desvencilha da etiqueta de trabalho manual, já que a instituição vem 

regulamentar a atividade artística. Desejando uma posição de atividade intelectual a 

arte adota o homem de letras como modelo a ser seguido. No universo acadêmico, 

além da técnica, será valorizado o trabalho criativo do artista na arte da composição. 

Celina Maria de Mello (2004, p. 12) usa o termo pintor-poeta quando trata do 

pictórico que se inspira da literatura para conceber a obra. A autora explica que o 

pintor do século renascentista se apoia na retórica neoclássica para escolher o 

tema.  

Durante a Idade-Média a troca entre texto e imagem foi ideologicamente 

influenciada pela religião cristã. A arte medieval estava a serviço da Igreja e 

objetivava a difusão da fé, para tanto, os temas eram inspirados nas passagens 

bíblicas e nos livros hagiológios. Segundo Daniel Bergez (2011, p. 8), a pintura 

medieval possui uma dupla característica, porque ela estava a serviço de uma 

ideologia religiosa e ao mesmo tempo o texto sagrado picturalizado possui valor 

estético, porque nele se assenta uma ambiguidade entre a mensagem didática 

veiculada pelo texto e o prazer plástico que ele promove. 

No Renascimento o status do artista não é mais o de simples reprodutor de 

obra de arte, mas passa a ser comparado ao de um sábio, ao de um filósofo. A 

mudança no conceito de representação coloca a figura humana no centro da 

reflexão. A importância empregada sobre a imagem do homem como matéria para 

criação revela o início do distanciamento entre a arte e os temas de inspiração 

religiosa. No entanto, não houve uma total ruptura com o teológico. A separação só 

irá se concretizar no século XVIII.  

Na arte renascentista encontraremos a erotização do corpo humano como 

maneira de valorização do homem: figuras femininas em sua nudez é matéria da 

pintura deste século. De mesmo modo, na literatura a sensualização do corpo 

feminino pode ser observada em Ronsard92: 

 

Ces liens d‟or, cette bouche vermeille,  
Pleine de lis, de roses et d‟oeillets, 
Et ces couraus dublement vermeillets, 
Et cette joüe à l‟Aurore pareil;93 
(RONSARD, 1560, p. 5) 
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Pierre de Ronsard (1524-1585) foi um poeta renascentista francês. 
93

Estas correntes de ouro, esta boca vermelha,/Plena de lírios, de rosas e de cravos,/E estes corais 
duplamente vermelhos,/E esta face à Aurora semelhante; 
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Igualmente, na pintura a figura da virgem é algumas vezes substituída por 

Vênus e Eros. Essa erotização será trabalhada no tratamento das cores naturais do 

corpo e no seu volume. A representação do corpo humano é uma dramatização 

isenta do símbolo de pecado e a pintura mostra uma jubilação do físico. Como 

constatado o pictórico e a escrita se nutrem da mesma fonte. A temática da tela era 

geralmente herdada dos textos literários. Em algumas representações inspiradas 

pela literatura, a poesia é representada como de origem divina. Exemplo disso é o 

quadro A Inspiração do Poeta de Nicolas Poussin. A obra mostra a figura da musa, o 

deus Apolo com sua lira e Orfeu94: 

 

Figura 1: POUSSIN, A inspiração do poeta, 1630, óleo sobre tela, 1,83 m x 2,13 m. 

 
Fonte: Museu do Louvre. 

 

Bergez (2008) reitera que ao exaltar outras artes, o pintor estaria 

indiretamente elogiando sua própria arte. De fato, no período concernente ao 

Renascimento até o início do século XIX, a arte pictórica buscou afirmação. É bem 

verdade que a partir do momento que os artistas se separaram da Comissão de 

Oficio Medieval, houve certa elitização e intelectualização do trabalho pictórico. A 
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 Na mitologia uma das atribuições do deus Apolo é de inspirador das artes, a ele é facultado a 
qualidade de deus da música, da poesia, da luz, da medicina da harmonia. Segundo uma versão do 
mito foi ele quem ensinou Orfeu a tocar a lira. Orfeu simboliza a figura do músico poeta e também do 
amante inconsolável após perder a sua amada Eurídice.  
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alegoria era um recurso frequentemente utilizado pelos pintores, a fim de valorizar o 

trabalho intelectual de sua arte. 

A arte pictórica e a literária são abordadas por Bergez (2008, p. 59) como 

duas atividades que repercutem entre si em admiração. Isso porque em um primeiro 

momento da história da arte, a literatura é vista como algo que requer um trabalho 

intelectual do autor. Desse modo, como já afirmado anteriormente, a pintura se 

inspira de temas literários, isso concederá ao artista uma posição de intelectual, já 

que sua obra requer uma ação de reflexão ao abordar o tema literário e não 

simplesmente mecânica. A mudança do status da pintura de atividade convencional, 

para um exercício que necessita de esforço mental, talvez tenha influenciado o olhar 

de admiração dos escritores sobre a pintura. Como já afirmamos, a partir do século 

XIX, os poetas e escritores enxergarão na arte pictórica uma forma de inovação para 

a literatura. No século XIX é o texto que busca o valor plástico, os escritores querem 

trazer o trabalho da luz, o tratamento da espacialização para suas obras. 

De fato, os papeis se invertem no campo artístico, a pintura moderna tenderá 

a se separar dos temas literários pelo desejo de afirmar sua autonomia estética. A 

valorização que o pintor atribui à sua arte se reflete na temática, como podemos 

observar na substituição da figura de Orfeu por imagens de poetas reais, por sua 

vez, estes ocupam o lugar do mito. Delacroix mostrou essa particularidade do século 

XIX na obra A barca de Dante. Nessa tela, estão representados os poetas Dante e 

Virgílio. Entretanto, segundo a análise de Daniel Bergez, o poeta não tem mais o 

caráter de origem divina como foi representada por Nicolas Poussin. Delacroix nos 

revela os dois poetas condenados a um mundo tenebroso.  

Uma primeira mudança de inovação da pintura do século XIX se percebe na 

temática e em seguida na estética. Bergez (2011) afirma que a partir da Revolução 

Francesa a atividade pictórica se inspirou de motivos históricos e heroicos. Os 

artistas buscavam representar desde uma cena de Shakespeare a um evento 

histórico relativamente recente.  

Na França, Jacques Louis David95
 (1748-1825) pintor francês de estilo 

neoclássico, expôs a tela A morte de Marat ou (Marat morto) (1793). A singularidade 

da obra de David está no tratamento de um passado recente, algo que fugia à 
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 Jacques-Louis David foi o artista oficial durante o Império de Napoleão.  
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temática da tradição pictórica. Na tela pintada por David, Marat96 é colocado como 

um herói e mártir da Revolução. O comentário de Gombrich sobre esta tela nos 

relata que David conseguiu dar grandeza à cena, usando a técnica clássica para 

trabalhar o corpo do personagem, dando volume à musculatura e tendões. 

(GOMBRICH, 2006, p. 367).  

O Romantismo vem inovar a forma da tela concedendo dramaticidade e 

movimento à obra. Eles recusam uma fatura bem acabada, valorizando o esboço 

como marca do esforço criador. Essa é uma maneira de deixar transparecer a 

expressividade criadora. Bergez (2008, p. 176) cita pelo menos três razões para o 

processo de autonomia da pintura: o enfraquecimento do sentimento religioso, o 

desenvolvimento do mercado privado da arte, as discussões de pensadores e 

teóricos sobre a arte contribuíram para o favorecimento de uma melhor percepção 

sobre cada expressão artística.  

Embora o processo de independência das artes já estivesse em curso no 

século XIX, isso não significava rivalidade entre as expressões artísticas, pelo 

contrário, Courbet pintou a famosa tela O atelier do pintor (1855), nela estão lado a 

lado literários e pintores atestando uma relação de amizade é certo, mas também de 

admiração. Baudelaire, ao escrever sobre Constatin Guys, envolve em mistério o 

atelier do artista. O poeta nos descreve o trabalho de Constantin como algo solitário 

e combativo, para isso ele utiliza a expressão se “esgrimando com seu lápis” 

(BAUDELAIRE, 1918, p. 65).  

Baudelaire se mostra encantado com a destreza de Constantin Guys em 

transformar as imagens desordenadas em harmonia: “Tous les matériaux dont la 

mémoire s‟est encombrée se classent, se rangent, s‟harmonisent et subissent cette 

idéalisation forcée qui est le résultat d‟une perception enfantine, c‟est-à-dire d‟une 

perception aigüe, magique à force  d‟ingénuité!»97. (Ibid., p. 65). O poeta e crítico 

admira a destreza do artista em ordenar o que é aparentemente desordem A 

amizade entre pintores favoreceu a troca artística entre eles. A obra poética de 

Baudelaire é exemplo do benefício desse contato. A pintura lhe serviu de inspiração, 

como atestam especialistas de sua obra. 
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 Marat foi um médico e político francês. Foi considerado um dos líderes da Revolução Francesa. 
Marat fundou o jornal l’ami du peuple (o amigo do povo), jornal que atacava violentamente a 
aristocracia francesa. O revolucionário foi assassinado em 1793 por Charlotte Corday. 
97

 Todos os materiais que a memória acumulou se classificam, se organizam, se harmonizam e 
realizam essa idealização forçada que é o resultado de uma percepção infantil, isto é, uma percepção 
aguda, mágica pela força da ingenuidade. 
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O literário, ao se interessar pelo atelier dos pintores, o representa como um 

local isolado. Por sua vez Daniel Bergez (2008, p. 102) o apresenta como ambiente 

propício à inspiração e ao tormento da criação. Através da observação mencionada, 

percebemos que houve um nivelamento entre as duas expressões artísticas no 

sentido de que o executor de ambas passa pelo labor angustiante que envolve a 

criação. Como constatado na imagem do esgrimista que o autor de Flores do Mal 

(1857) empregou para comentar sobre a pintura, ele a utiliza no poema Soleil (Sol), 

desta vez para associá-la ao processo criativo do poeta:  

 

Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures 
Les persiennes, abris de secrètes luxures, 
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés 
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, 
Je vais m‟exercer seul à ma fantasque escrime, 
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime, 
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, 
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés,98 
(BAUDELAIRE, 1857, p. 25)  

 

No século XIX os artistas e literários falam sobre a correspondência das artes. 

Há entre literatura e pintura afinidades e leis comuns entre elas resultantes no que 

se refere ao esforço criativo. Baudelaire repete a imagem do embate do processo 

criativo do artista. No poema em prosa Le confiteor de l’artiste99 [A confissão do 

artista], o poeta associa mais uma vez a criação a um duelo: “L‟étude du beau est un 

duel où l‟artiste crie de frayeur avant d‟être vaincu”100 (BAUDELAIRE, 1869, p. 8).  

Observa-se que Baudelaire emprega o vocabulário étude [estudo], que é um 

léxico próprio da arte pictórica e que significa uma ação preparatória que antecede a 

obra definitiva do pintor. No poema, Baudelaire confessa o conflito que se 

estabelece entre o artista e a paisagem que lhe servirá de inspiração: “Et maintenant 

la profondeur du ciel me consterne; sa limpidité m‟exaspère ”101. 

A paisagem incita no artista uma espécie de frenesi. O que em um primeiro 

instante parece ser dissonante, logo depois se transformará em algo consonante 

                                                           
98

 Ao longo do velho subúrbio, onde pendem nas mansadas/As persianas, abrigos de secretas 
luxúrias,/Quando o sol cruel bate com raios duplos/Sobre a cidade e os campos, sobre os telhados e 
o trigo,/Eu vou me exercer só na minha fantasiosa esgrima,/Farejando em cada canto a causalidade 
da rima,/Tropeçando nas palavras como no pavimento,/As vezes esbarrando nos versos há muito 
sonhado, 
99

 Este poema faz parte da obra Petits poèmes en prose (le spleen de Paris). 
100

 O estudo do belo é um duelo em que o artista grita de espanto antes de ser vencido. 
101

 E agora a profundeza do céu me consterna, sua limpidez me exaspera. 
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para o poeta, assim como confessado pelo eu-lírico: “l‟artiste crie de frayeur avant 

d‟être vaincu”. O grito de terror antecede o momento de ordenação das imagens que 

se processam na consciência do artista. É uma bela imagem poética empregada por 

Baudelaire para referir-se ao processo criativo, que aqui é transposto como uma 

espécie de tensão. 

Os poetas que praticavam a crítica de arte consideravam a tela como um 

objeto de linguagem igual ao poema. A crítica pictórica realizada pelos poetas nos 

esclarece sobre o que eles pensavam da arte e da poesia. Os poetas escreveram 

sobre os aspectos dos quadros e sobre a inovação da arte de maneira geral e de 

como essa inovação artística contribuiu para a evolução da poesia. A visão da obra 

de arte como objeto de linguagem é contribuidora para que escritores se interessem 

pela transposição das artes. 

O século XIX representou uma maior convergência entre literatura e arte 

sustentadas pelos vários movimentos culturais e artísticos daquela época. A relação 

entre pintores e escritores que frequentavam os mesmos cafés, ateliês, salões de 

arte, possibilitou a troca entre eles de técnicas e procedimentos. O vínculo de 

amizade entre artistas e escritores pode ser observado nos vários retratos pintados 

de literatos, a exemplo de Émile Zola retratado por Manet. Do mesmo modo, a crítica 

sobre a arte, exercida por escritores, veio contribuir para uma maior aproximação 

entre as duas manifestações artísticas. A admiração mútua entre os artistas inspirou 

Manet a pintar uma obra a partir dos comentários de Zola sobre a cortesã Nana, 

personagem e título de um de seus romances.  

A partir do Romantismo, a individualidade na expressão da arte e da literatura 

é a busca comum desse movimento. Tanto o escritor quanto o artista entendem que 

a subjetividade é o caminho para a exteriorização de uma criação liberta das regras 

fixas que estorvavam a particularidade de suas visões pessoais. Na França as telas 

de Delacroix expressam a individualidade desejada pelos românticos. O artista 

ousou, ao pintar A Morte de Sardanápalo no tratamento dos corpos femininos: 

 

Figura 2: DELACROIX, A morte de Sardanápalo, 1827, óleo sobre tela 3,92 m x 4,96 m. 
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Fonte: Museu do Louvre 

 

A curvatura, que Delacroix concede às personagens além de sensual, foi 

considerada exagerada para os padrões da pintura da época que ainda não havia se 

desvencilhado de todo da pintura clássica. A exemplo de David, que tratou do tema 

“A morte de Marat”, considerada atual.  

Além da concepção da individualidade do artista, a primeira fase do 

Romantismo também dará ao homem quer das letras, e quer das artes uma visão 

em comum sobre a natureza, ela será o espelho da consciência humana: “La nature 

romantique est l‟espace où se projettent les désirs et où s‟objective le sentiment de 

l‟infini [...] la représentation picturale de la nature devient une méditation sur l‟infini 

qui cristallise les désirs humans les plus profonds.”102 (BERGEZ, 2011, p. 26). A 

natureza simboliza essas almas, afirma Bergez citando Madame de Staël103 (1766-

1917). 

A natureza da primeira fase da corrente romântica servirá como pano de 

fundo para representar a dilacerada condição do homem. No contexto literário ela é 

propícia ao devaneio, assim como servirá de refúgio para o indivíduo solitário. Na 

visão dos simbolistas a paisagem também é atribuída a abrigo, mas para estes o 

devaneio possibilita um encontro com o eu interno. Podemos verificar no poema 
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 A natureza romântica é o espaço onde se projetam os desejos e onde o sentimento de infinito é 
objetivado [...] a representação pictórica da natureza torna-se uma mediação no infinito que cristaliza 
os desejos humanos mais profundos. 
103

 Germaine de Stäel foi uma escritora e ensaísta francesa considerada uma mulher à frente de seu 
tempo, escreveu ensaios literários e políticos. 
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Crépuscule du soir mystique de Verlaine, um eu-lírico voltado para seu próprio 

destino: 

 

Le souvenir avec le Crépuscule 
Rougeoie et tremble à l‟ardent horizon 
De l‟Espérance en flamme qui recule 
Et s‟agrandit ainsi qu‟une cloison104 
(VERLAINE, 1866, p. 49) 

 

A paisagem desta estrofe é dotada de simbologia e remete à fragilidade das 

coisas. Nesses versos, podemos observar que o eu-lírico não se extasia com a 

grandiosidade da natureza. Esta é um ambiente que o permite devanear. A 

identificação que ele realiza com a paisagem, é o que coloca ambos em par de 

igualdade. Observamos que o vocabulário suscita fragilidade tanto do eu-lírico, 

quanto do cenário que o rodeia, percebida na efemeridade do primeiro verso da 

estrofe nos vocábulos souvenir [lembrança], Crépuscule [crepúsculo]. Verlaine 

finaliza o poema com o mesmo verso que inicia a primeira estrofe. É provável que o 

tenha feito para mostrar um eu-lírico preso à vulnerabilidade do tempo, visto que o 

crepúsculo é o período do cair da tarde e prenúncio da noite.  

Jean-Nicolas Illouz (2004) faz alusão à “paisagem da alma” e comenta a 

respeito da fluidez dos versos de Verlaine. Ele também aborda acerca das imagens 

internas do eu-lírico verlainiano. A partir dessa “paisagem da alma” é possível 

fazermos uma analogia entre a poesia e a pintura. Pois, como mencionado acima, o 

eu-lírico se identifica com a paisagem externa através da figura da analogia, além 

disso, nos versos encontra-se um apelo ao visual por meio de uma imagem a 

princípio externa, mas que em um segundo momento se mescla às imagens internas 

do eu-lírico. Somando-se a isso, os poemas de Verlaine, Poèmes Saturniens (1866), 

nas partes que compõem a coletânea dois títulos fazem menção do vocabulário 

próprio à pintura. A saber: Eaux-fortes 105 [água-forte], paysages tristes106 [paisagens 

tristes]. Em Romance sans paroles, Verlaine emprega mais uma vez títulos que 
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 A lembrança com o crepúsculo/Avermelha e tremula no ardente horizonte/Da esperança em 
chama que recua/E se amplia como uma barreira  
105

 Água forte: consiste em uma técnica de gravura sobre uma placa metálica (matriz), que depois é 
impressa em um papel levemente umedecido. A palavra se aplica ao mesmo tempo à técnica, à 
substância mordente (um ácido) e à gravura propriamente dita. 
106

 A paisagem foi considerada durante muito tempo como um gênero menor da pintura por ser 
julgada sem atrativos, porque era vista como vazia de história e como apenas duplicidade da 
natureza. Essa concepção começa a mudar a partir do século XIX. 
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remetem à pintura: Paysages Belges [paisagens belgas], Simples Fresques [Simples 

a frescos] e Aquarelles [Aquarelas]. 

Do mesmo modo que para o poeta simbolista a natureza proporciona ao 

homem um refúgio em si mesmo, a arte pictórica a trata da mesma forma. Ela é um 

lugar que concede ao homem um encontro com sua própria consciência, que muitas 

vezes é o mundo dos sonhos. 

 

Figura 3: BERNARD, Madalena no bosque do amor, 1888, óleo sobre 
tela, 1,38 m x 1,63 m. 

 
Fonte: Musée D‟Orsay 

 

Conforme constatamos, a personagem da tela de Bernard, em uma atitude 

contemplativa, parece entregue aos próprios pensamentos. A imagem retratada em 

um plano mais alto, próxima do espectador, dá a impressão de estar flutuando. 

Portanto, a paisagem é tratada como lugar que dá vasão ao encontro do homem 

com seu inconsciente107, na arte pictórica, quanto literária. A fascinação pelo 

espetáculo da natureza traduz o desejo de evasão. Illouz explica que a paisagem 

simbolista rejeita o mundo exterior:  

 

Loin de l‟attrait pour les vastes horizons qui fascinaient les 
romantiques, loin des descriptions du “milieu” si importantes dans les 
romans naturalistes, loin aussi des peintures de “plein air” chères aux 
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Tomamos aqui por inconsciente a capacidade do eu-lírico em externar suas imagens internas. 
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impressionnistes, les symbolistes se refusent aux sollicitations de la 
nature et se replient en eux-mêmes.108 (ILLOUZ, 2004, p. 122) 

 

Segundo Illouz afirma, os simbolistas recusam o mundo exterior, mas o que 

afirmar de Baudelaire? Este poeta retratou os centros urbanos em Les fleurs du mal. 

O encantamento do homem em relação ao progresso o leva a transpor para as 

obras essa evolução do tempo. Como verificado na tela de Monet: 

 

Figura 4: MONET, Ponte do caminho de ferro em Argenteuil, 1873-1874, óleo sobre tela, 54 
cm x 71 cm. 

 
Fonte: Museu D‟Orsay 

 

Podemos perceber na tela pintada por Monet, dois elementos que 

representam aspectos da sociedade moderna: A ponte e o trem que servirão para 

diminuir as distâncias. Um dos temas do Impressionismo foi o avanço da 

industrialização. Os trens e as estações, assim como as pontes, simbolizavam o 

processo de crescimento industrial. As distâncias foram encurtadas, a cidade e as 

periferias estavam interligadas pela construção das estradas de ferro. A paisagem 

moderna tanto se encontra na literatura, quanto na arte.  

                                                           
108

 Longe da atração pelos horizontes vastos que fascinavam os românticos, afastados das 
descrições do “meio” tão importantes nos romances naturalistas, distanciados das pinturas ao “ar 
livre]‟ caras aos impressionistas, os simbolistas se recusam às solicitações da natureza e se isolam 
em si mesmos. 
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No tocante à representação do pictórico e do literário, Bergez (2011, p. 41) 

explica que as duas formas de expressão artística se aproximam pela maneira com 

que elas se articulam para mostrar a realidade, ou seja, uma duplicação da 

realidade. No entanto, elas se distanciam no modo de simbolização adotada para 

representá-la. Isto acontece porque a figuração pictórica apresenta significados mais 

limitados do que o textual. Desta forma, o sentido do texto é polissémico e não 

imediato como o do quadro. 

Bergez (2011, p. 45) afirma que o pintor trai o texto quando coloca em 

evidência uma dessas nuages [nuvens] da qual o poeta se serviu para criar a 

invisibilidade da sua composição. Isso acontece, porque a pintura é submetida ao 

imediatismo da representação. No que lhe concerne, o texto é polissémico, pois a 

língua é dotada de largura simbólica. Bergez demonstra a complexidade da língua 

ao comentar sobre o texto literário. Esse por seu turno é dotado de recursos a fim de 

fazer valer a intenção do escritor sobre o valor representativo da palavra.  

Por conseguinte Bergez entende que: “La littérature se mantient ainsi à 

l‟intérieur d‟une double polarité entre représentation et signification”109 (BERGEZ, 

2011, p. 46). Segundo o autor, a representação visual mantem uma relação de 

analogia com o objeto, enquanto que a linguagem é composta de signos abstratos. 

Desse modo, o pictórico possibilita ao leitor a antecipação do significado, em 

contrapartida, o poeta se propõe a fazer suscitar no seu leitor a aparência visual de 

um objeto. Com efeito, a escrita literária é dotada de vários recursos da linguagem 

que colocam em evidência a “largura simbólica”110 da língua. De fato, esta é tecida 

por modalidades argumentativas que podem exprimir diversos significados. 

O texto, como explica Bergez, possui formas hierarquizadas que são próprias 

à língua. Mas, assim como se comenta sobre a sintaxe da escrita, é possível, em 

relação à composição da tela, se falar em sintaxe. Essa relação hierárquica pode 

ocorrer entre o desenho e a cor, também entre todas as combinações que 

organizam a obra de arte 

Em uma visão semiológica a arte do pintor apesar de não ser uma substância 

linguística, é uma forma de linguagem: “É uma segunda linguagem cujas unidades 

não são mais os monemas ou os fonemas, mas fragmentos mais extensos do 
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 A literatura se mantém, portanto, no interior de uma dupla polaridade entre representação e 
significação 
110

 Termo empregado por Daniel Bergez, na sua obra Littératue et peinture (2011).  
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discurso; estes remetem a objetos ou episódios que significam sob a linguagem, 

mas nunca sem ela” (BARTHES, 2006, p. 12). Sendo assim, os elementos da 

composição pictórica podem exercer no quadro uma ordem sintagmática que se 

aproxima do discurso linguístico.  

A tela de Delacroix, A Morte de Sardanápolo, já mencionado por nós 

anteriormente se difere da composição ordenada herdade do classicismo. Nesta tela 

a leitura do quadro não segue a ordem hierarquizada como na arte que antecede o 

Romantismo, porém observamos que os personagens e os objetos são dispostos 

desordenadamente. Talvez o pintor assim o fez a fim de chamar à atenção do 

espectador para a dramaticidade da cena. 

No classicismo francês a composição do quadro é piramidal e reproduz uma 

ordem hierárquica que faz analogia ao sistema político da época. Na tela, O 

julgamento de Salomão (1649) de Nicolas Poussin, nota-se que a disposição das 

personagens segue essa forma da pirâmide. No centro da obra se encontra o rei 

Salomão enquanto os demais elementos são colocados em linhas laterais e a seus 

pés: 

 

Figura 5: POUSSIN, O julgamento de Salomão, 1649, óleo sobre tela, 1,01 m x 1,50 m. 

 
Fonte: Museu du Louvre 

 

Essa disposição clássica é, segundo a visão de Bergez (2011, p. 67), uma 

representação do pensamento filosófico cartesiano, de acordo com esta filosofia o 

mundo era organizado pelo poder do espírito humano. A análise de Bergez destaca 

a figura central de Salomão que atrai o olhar do espectador pela força pictórica que 
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foi trabalhada. Portanto, a leitura do quadro seguia uma direção imposta 

hierarquicamente pelo autor da obra. O artista romântico revoluciona essa 

organização da pintura.  

A composição da paisagem romântica obedece à visão de vários planos, em 

que o olhar se evade ao invés de se fixar em um único ponto da tela. A 

descentralização do olhar esboçada no Romantismo será configurada com maior 

força no fim do século XIX. Tomemos a título de exemplo a obra de Edouard Degas, 

cujo estilo aboliu o efeito de enquadramento. Verifica-se na tela abaixo que as 

bailarinas não aparecem de corpo inteiro, a cena é cortada pelo artista. Outra 

particularidade que chama a atenção na cena é referente ao posicionamento dos 

músicos. Todos são colocados perfiladamente: 

 

Figura 6: DEGAS, A orquestra da ópera, 1870, óleo sobre tela, 56,5 cm x 45 cm. 

 
Fonte: Musée D‟Orsay 

 

Quando inova o seu ângulo de visão, Degas concede ao espectador uma 

nova leitura do quadro. A intenção do pintor é desestabilizar o enquadramento da 

imagem e implicar o espectador como cúmplice em algo que o olhar particular do 

pintor havia capturado ao vivo. Ademais, se observamos as ações dos músicos, 

verificaremos que suas atitudes parecem indicar movimento. Alguns dos 
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personagens esboçam a ação de levar o instrumento de sopro à boca, e também a 

posição dos arcos dos instrumentos de corda concede dinamismo à tela. Nesse 

sentido, a visão do pintor e a do espectador se encontram, visto que parecem ter 

participado de um momento comum, ou seja, capturado as mesmas imagens em um 

mesmo tempo e espaço.  

As considerações de Bergez (2011) sobre a pintura se aproximam por 

analogia de uma leitura de texto escrito. Assim como a literatura trabalha os sentidos 

das palavras, da mesma forma a arte pictórica por sua composição interna tratará da 

polissemia de sua imagem. Citando o exemplo da tela O atelier do pintor de Gustave 

Courbet, Bergez atribui à obra várias leituras que podem ser de ordem política, já 

que nela estão representadas as classes sociais, e de natureza biográfica. O próprio 

pintor se autorrepresenta cercado de alguns de seus amigos, e por fim 

“metapictórica”, pelo fato do artista se autorretratar no momento de criação da sua 

arte:  

 

Figura 7: COURBET, O atelier do pintor, 1854-1855, óleo sobre tela, 361cm x 588 cm. 

 
Fonte: Museu D‟Orsay 

 

Segundo Bergez (2011, p. 72), a ambição da pintura é a elaboração de 

signos, mas não de uma significação inabalável. O signo pictórico permanece rico 

em significação potencial. Normalmente percebemos a obra de arte através de um 

ângulo do significado imediato. No entanto, o autor entende que a pintura também 

realiza um trabalho de negação ou desfiguração que serve para revelar outro 

sentido, traço que a aproxima da literatura.  
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Tomando por base que a poesia é ao mesmo tempo expressão de um 

pensamento e também representação de imagens, entendemos que a forma poética 

está relacionada ao pictórico por sua linguagem metafórica. A metáfora, explica 

Myriam Ondo: “est la marque de la poésie conçue comme un objet-texte susceptible 

d‟éveiller notre sensibilité”111 (MARINA ONDO, 2014, p. 216).  

Myriam Ondo, afirma que, as linhas do texto podem, segundo a visão do 

poeta traçar uma silhueta, realizar um esboço e conceder um ritmo. A autora nomeia 

estas ações do poeta de “imagem plástica” (Ibid., p. 217). Para a autora a 

sensibilidade do poeta filtra a essência das coisas e mergulha nas sensações e 

percepções humanas. Mas, a sua dificuldade está em constituir através da 

linguagem imagens marcantes. O poeta, através da linguagem, suscita no leitor as 

imagens pictóricas que em um primeiro instante foram abstrações, porém elas 

emergem dos versos do poema.  

Segundo Ondo, o discurso traz a marca da coisa da qual ele trata. Entre a 

palavra, o objeto ou a paisagem, existe uma inegável relação que o homem quer 

designar. Porém essa tarefa não é tão simples, porque ela requer uma tradução 

pictórica sobre o que a natureza revela ao mesmo tempo de mistério e de real. A 

autora explica que na impossibilidade de transmutação da linguagem em formas e 

em cores, o poeta descreve a tela a partir de seu ponto de vista sobre a matéria da 

pintura. O poeta se apropria de técnicas próximas da pintura concedendo à 

expressão poética uma semelhança de obra pictórica: “l‟oeuvre poétique atteint 

presque une valeur représentative et une itensité d‟expression pareilles à celles 

d‟une oeuvre picturale”112 (MARINA ONDO, 2014, p. 28). 

Assim, a linguagem com a sua dimensão simbólica é para os poetas o 

instrumento de evocação das imagens. Mas não apenas imagens visuais, e sim, 

também sonoras: “Le non-dire poétique n‟est pas un non-dire absolu, mais un dire 

tout autre, plus complexe, et qui rend visibles les mots, visibilité qui se paie d‟une 

moindre lisibilité, puisque celle-ci est en raison inverse de celle-là”113 (MARCHAL, 

2004, p. 86). Para fazer surgir essas imagens, o poeta lança mão de recursos 
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 [...] é a marca da poesia disponibilizada como um objeto-texto suscetível de despertar nossa 
sensibilidade. 
112

 [...] a obra poética atinge quase um valorrepresentativo e uma intensidade de expressão 
semelhante às de uma obra pictórica. 
113

 O não dizer poético, não é um não dizer absoluto, mas um dize dif erente, mais complexo e que 
torna visíveis as palavras, visibilidade que paga por uma menor legibilidade, uma vez que esta é a 
razão inversa daquela 
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evocativos a fim de trazer à tona essas cenas. Esses instrumentos serão nomeados 

por Bergez (2011, p. 184) de escritura pictórica. O autor a distingue de escritura do 

pictórico. 

A escrita do pictórico não vai referir-se ao quadro como na ekphrasis114, 

porém, o escritor se utiliza de recursos que remetem à pintura. O quadro pode ser 

citado por um efeito de título, ou de enquadramento. As Illuminations115 

[Iluminações], de Rimbaud é um exemplo de título pictórico, da mesma forma Les 

tableaux de Paris [os quadros de Paris] de Baudelaire, títulos alusivos à arte 

pictórica. Assim como seus pares, Verlaine faz referência à pintura intitulando alguns 

de seus poemas: paysages belges, eaux-fortes [Paisagens belgas, águas-fortes], já 

citados anteriormente no nosso trabalho. 

O efeito de escrita do pictórico pode tomar a forma de enquadramento de uma 

imagem. Isso acontece quando o escritor ou poeta circunscreve essa descrição 

como em uma moldura. A escrita do pictórico, por suas características de estilo, 

designa implicitamente seu referente como sendo de natureza da pintura. De forma 

velada a cena é constituída em um quadro imaginário que ela descreve, e pode ser 

composta por sintagmas que a denomina.  

Bergez assim coloca: o distanciamento entre a inspiração pictórica e a prática 

literária parece se resolver a partir do momento em que a pintura torna-se parte do 

estilo interno do escritor: “l‟auteur écrit comme on peint, il vise l‟effet simultané d‟un 

tableau que la langue – successive – lui refuse normalement”116 (BERGEZ, 2011, p. 

184). Esta seria uma escrita pictórica. Nela o poeta espera obter um efeito de 

quadro. Para fim de picturalidade. O poeta lança mão de recursos como a 

justaposição e recorre às impressões visuais que dão à escrita a semelhança de 

uma tela.  

Bernard Vouilloux comenta que a evocação da cena transita pelos sintagmas 

verbais e denota atividade da memória rappelaient à l’esprit [trazia ao espírito]. De 

mesmo modo, as homologias servem para este fim: s’apparentaient de très près 

[pareciam muito próximas], - a sugestão – donnait à [dava à], donner à l’idée [dava a 

ideia]. Certos enunciados são formados por um verbo de modalização: paraître 

                                                           
114

 Trata-se de uma descrição de uma obra de arte pelo escritor. 
115

 Illuminations, este título faz referência às gravuras inglesas. 
116

 O autor escreve como se pinta, ele visa o efeito simultâneo de um quadro que a língua sucessiva 
normalmente lhe recusa. 
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[parecer], sembler [assemelhar], que interliga o pensamento do poeta à paisagem 

imaginária que ele descreve. (VOUILLOUX, 1989, p. 176)  

Vouilloux (1989) explica que a denotação icônica atravessa e religa três 

planos: o plano linguístico (enunciados verbais), o plano cognitivo (o universo de 

entidades para os quais os enunciados enviam algo), e o plano textual (dispositivos 

nos quais se inserem). O autor afirma que os três planos se misturam e sua 

montagem coloca em marcha um tipo de máquina que serve para ver através das 

palavras (Ibid., p. 38). O poeta busca estabelecer equivalências sensíveis entre 

palavras e imagens. Essa interligação é capaz de fazer surgir imagens plásticas, que 

é um traço inerente à poesia.  

A relação texto-imagem sofrerá mudança no início do século XX. Período em 

que os poetas, mais do que no século XIX, recorrem à técnica pictórica numa 

tentativa de aliar em um mesmo espaço artístico poesia e pintura. Os precursores da 

tentativa de fusão entre a técnica pictórica e a literatura são os poetas e romancistas 

do Impressionismo literário. No fim do século XIX, quando o Impressionismo 

pictórico já se dissipava e dava origem a outros movimentos, surgem na França 

alguns críticos que identificam na literatura traços que remetem à tentativa de se 

transpor para o texto escrito a arte dos impressionistas. Trataremos no subcapítulo 

seguinte o Impressionismo pictórico e como os traços inerentes à pintura 

impressionista serão percebidos pelos críticos no texto. 
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2.2. O impressionismo pictórico e a transposição para a literatura 

 

Nesse subcapítulo abordaremos a pintura impressionista, que é sem 

contestação um marco na história da arte. Esse movimento de estilo tão 

diversificado inspirou outros movimentos pictóricos e até mesmo a literatura. Aqui 

gostaríamos de esclarecer que em termos literários não se trata de um movimento, 

mas de características do Impressionismo nas obras de escritores e poetas. 

O aparecimento oficial do Impressonismo pictórico é datado no ano de 1874, 

contudo, um grupo de pintores independentes, que mais tarde receberiam a 

denominação de impressionistas, já realizava experimentações antes da citada data. 

Os jovens pintores, encorajados pelas manifestações artísticas modernas, entendem 

que a pintura, tal como a academia ensinava limitava a expressão individual do 

artista. O momento que antecede o surgimento oficial do Impressionismo é marcado 

pelo progresso industrial e da ciência francesas.  

Os impressionistas utilizaram técnicas de observações sobre a movimentação 

das grandes cidades para darem sentido a esse tempo efêmero. Contudo, em um 

primeiro momento do advento dessa pintura revolucionária, os artistas se 

interessaram em retratar a paisagem da natureza. Mas logo depois, o reflexo da 

prosperidade citadina foi adotado por alguns desses artistas. Monet foi um dos que 

pintou as estações, os trens, as pontes e os elementos que simbolizavam o 

progresso da vida moderna117.  

Essas características levaram Baudelaire a escrever sobre o homem das 

multidões, que é aquele que vê poesia no ritmo da vida moderna. Para os 

impressionistas não foi diferente. Os pintores, tal qual o homem das multidões, 

foram capazes de enxergar poesia na paisagem cinza da indústria. Os 

impressionistas, assim como os românticos, imbuídos pelo espírito de inovação, 

buscaram para sua arte a livre expressão, que Baudelaire118 nomeou de imaginação.  

Baudelaire afirmou que o artista de imaginação é capaz de responder 

poeticamente aos estímulos que vêm do exterior. O autor mencionou que todo 
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 A pintura moderna se preocupou em representar o movimento e para isso, assim como a literatura, 
a arte pictórica se inspirou do dinamismo da cidade preferindo retratar nas telas cenas populares e 
coletivas. De fato, a pintura apresenta uma fatura que deixa entrever a passagem do tempo, isso a 
partir do romantismo, e se intensificando com o Impressionismo. O aspecto de obra inacabada legada 
pelos artistas partidários da pintura independente do modelo clássico, pode ser considerada uma 
representação da vitalidade da vida citadina. 
118

 Baudelaire trata da imaginação na crítica que realiza sobre a arte romântica e sobre a obra de 
Delacroix. 
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universo visível é apenas uma loja de imagens e signos. Ele compara esse processo 

a uma espécie de pasto que a imaginação deve digerir e transformar. O poeta quis 

ressaltar que não é apenas o conhecimento das técnicas pictóricas que faz do 

indivíduo um grande pintor.  

Segundo Baudelaire (1925, p. 13), um grande pintor “ilumina as coisas com 

seu espírito”. No poema em prosa Le confiteor de l’artiste, já transcrito 

anteriormente, o poeta nos faz perceber esse momento de angústia do artista ante 

as imagens que lhe assaltam o espírito antes da concepção da obra. Porém, o autor 

confessa que é um sofrimento positivo: “Toutefois, ces pensées, qu‟elles sortent de 

moi ou s‟élancent de choses deviennent trop intenses. L‟énergie dans la volupté crée 

un malaise et une souffrance positive”119(BAUDELAIRE, p. 8). Baudelaire mostra-

nos que a obra é constituída de imagens externas, as quais o artista dá o toque de 

subjetividade.  

Se estabelecermos uma relação com a literatura, poderemos constatar no 

poema de Paul Verlaine essas imagens visuais que o poeta transpõe para o poema:  

 

La fuite est verdâtre et rose 
Des collines et des rampes,  
Dans un demi-jour des lampes 
Qui vient brouiller toute chose.120 
(VERLAINE, 1891, p. 23) 

 
 

Neste poema de Verlaine, Simples Fresques121(simples afrescos), que por 

seu título, já é evocativo de picturalidade. O poeta institui nos versos uma realidade 

mutável observada no vocabulário verdâtre, rose e brouiller [esverdeada, rosa e 

misturar] produz a sensação de instabilidade. 

O impressionista parte da observação do ambiente que lhe rodeia e assim 

compõe um movimento que é do exterior para o interior, isto é, o impressionista 

começa pela observação da paisagem concreta e procura retratar os efeitos 

atmosféricos sobre ela. Assim sendo, expõe na tela as impressões imediatas do 

ambiente. O artista desse movimento registra o que vê, o que toca, e ouve: “Ils se 

situent sans équivoque dans une vision idéaliste du monde; toute formes 
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 Entretanto, esses pensamentos que eles saiam de mim ou surjam das coisas, tornam-se intensas. 
A energia na volúpia cria um desconforto e um sofrimento positivo. 
120

 A atmosfera é esverdeada e rosa/As colinas e as encostas, /Em uma penumbra de lâmpadas/vem 
misturar todas as coisas. 
121

 Afresco é uma técnica de pintura sobre uma parede de gesso ou argamassa. Os pigmentos de 
tinta são aplicados diretamente sobre a superfície úmida do gesso ou argamassa. 
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s‟évanouissent dans le mouvement, fluide, immatériel, la réalité n‟est qu‟une 

apparence fugitive, création abusée de nos sens”122 (BUSSE, 2000, p. 110). 

Segundo esses artistas, o espaço da realidade é todo tempo mutável, o que justifica 

o fascínio dos impressionistas pelo reflexo da luz na água e pelo vapor.  

Os primeiros contatos entre os artistas independentes Monet, Bazille, Sisley e 

Renoir foi no atelier de Gleyre, onde passaram pouco tempo. Para esses artistas 

não interessava o aprendizado do desenho acadêmico e isto era ensinado por 

Gleyre. O objetivo do grupo era uma pintura inovadora no sentido de que o artista 

pudesse pintar o que vê, sem seguir as formas idealizadas do academicismo. 

E como sabemos, os pintores deveriam seguir padrões condizentes com o 

que os salões oficiais de arte entendiam como uma obra de reconhecido valor 

estético, ou seja, aquilo que se ensinava na academia. Os alunos eram formados 

por partidários da tradição pictórica, cuja honraria era dada à pintura histórica, a 

representação da antiguidade greco-romana, o nu tradado de acordo com a forma 

herdada do Renascimento italiano. As telas eram julgadas por um júri acadêmico 

que integrava os salões, esse mesmo júri, além da admissão das telas a serem 

expostas, exercia o controle do valor das obras e da escolha das pinturas 

compradas pelo Estado e museus.  

A importância dada aos Salões oficiais tinha vários motivos. O primeiro deles 

era o de autoridade. Os que faziam parte do júri eram artistas oriundos da academia. 

Em segundo lugar, ele exercia o controle do valor das obras e por fim, os artistas 

que expunham no salão viam nisso a oportunidade de terem suas obras premiadas, 

este fato as legitimariam junto ao público. Dado o rigor com que os acadêmicos, que 

também faziam parte do júri, tratavam os artistas que enviavam obras para serem 

expostas, nós podemos imaginar o quanto as telas impressionistas foram 

hostilizadas.  

Contudo, isso não significou que eles não tivessem sido aceito em alguns 

salões. Monet, Renoir, Manet (1832-1883), foram acolhidos em algumas exposições. 

Cézanne foi admitido apenas em um único Salão, o de 1882. Este artista foi um dos 

mais hostilizados pelos críticos de arte: “Artiste le plus attaqué, le plus maltraité 

depuis quinze ans par la presse et par le public, c‟est M. Cézanne. Il n‟est pas 
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 Eles se situam sem dúvida em uma visão idealista do mundo; toda forma se desfaz no movimento, 
no fluído, no imaterial, a realidade é apenas uma aparência fugitiva, criação enganadora de nossos 
sentidos. 
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d‟épithète outrageuse qu‟on accole à son nom, et ses oeuvres ont obtenu un succès 

de fou rire qui dure encore”123 (RIVIÈRE, 1877, p. 1).  

Rivière desaprova os jornais que difamam a obra impressionista. Ele acusa os 

críticos de falta de conhecimento sobre a arte, e seu comentário os coloca no 

mesmo patamar de ignorância do público. O autor denuncia que os responsáveis por 

guiar e esclarecer o público são, no entanto, mais cegos do que ele. A acusação de 

Rivière toca dois pontos que explicam a pouca aceitação das obras.  

O primeiro é de que os jornais da época que reprovaram os novos artistas 

não possuíam críticos capazes de analisar as qualidades artísticas do grupo. O 

segundo ponto se refere à influência que os comentários críticos exerciam sobre o 

público. 

Os Salões não deixam de ter relevância para a formação do Impressionismo. 

Os primeiros contatos dos jovens pintores com as obras daqueles que viriam a ser 

considerados como inovadores da arte foram nessas exposições: A obra de 

Delacroix, Courbet, Daubigny, os motiva a buscar outros caminhos de se expressar 

artisticamente que não seja nos padrões do desenho clássico. A trajetória do 

Impressionismo não deixa de ter ligação com esses Salões, como afirmamos, ele 

tem início bem antes de 1874. Suas raízes podem ser encontradas em anos 

anteriores à exposição independente organizada pelo grupo. Vinte anos antes da 

primeira exposição as ideias essenciais do movimento começam a tomar forma 

quando o grupo de artistas tem os primeiros contatos com pintores que viriam a 

inspirar o estilo impressionista. 

Diferente do ambiente de tensão dos salões, os cafés foram lugares de 

menos formalidades e também de contribuição na formação de artistas e escritores, 

pois os cafés de 1850 a 1860, assim como os ateliês frequentados pelos pintores, 

eram espaços para as discussões sobre a arte. Neste recinto longe do gosto oficial 

dos acadêmicos, os pintores e também escritores debatiam suas insatisfações e 

experimentações em relação ao mundo artístico da época.  

O café Guerbois foi um desses espaços frequentados a partir do ano de 1866 

por impressionistas e escritores como o romancista naturalista Zola (1840-1902) e o 

crítico de arte e romancista Edmond Duranty (1833-1880). Armand Silvestre (1892) 
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 Cézanne é o artista mais atacado há quinze anos pela imprensa e pelo público. Não existe epiteto 
ultrajoso que não se cole a seu nome e suas obras obtiveram um sucesso de riso fácil que ainda 
perdura 
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em seu relato sobre o café se preocupou mais em nos passar uma descrição dos 

modos dos frequentadores e nos revela pouco do teor das discussões que ali 

tiveram lugar. A única menção da temática que os artistas e escritores trataram está 

resumida em duas citações do autor:  

 

Mais, avant de pénétrer dans la tente où les plus vives questions 
d‟esthétiques se mêlaient des plaisanteries d‟atelier”[...] Paul Baudry 
venait d‟exposer, à l‟École des Beaux-Arts, les cartons de ses 
grandes figures pour la décoration de l‟Opéra. Je vous prie de croire 
qu‟elles étaient rudement discutées dans le petit cénacle du café 
Guerbois. On était d‟accord sur la manque de personnalité.124 
(SILVESTRE, 1892, p. 9; 161)  

 

Em seus comentários, Silvestre deixa claro o tom vivaz e fervoroso das 

conversações dos frequentadores do café. De acordo com relatos de críticos como 

John Rewald e do próprio Silvestre, os cafés foram lugares neutros, mas importantes 

para a renovação da arte e da literatura. Por mais que essas reuniões parecessem 

despretensiosas, elas contribuíram para a concepção de novas ideias artísticas. 

Segundo relatos de Théodore Duret125 (1919, p. 7), o café Guerbois foi de 1868 a 

1870 um centro de vida intelectual da época. Em meio às discussões de ordem 

geral, o grupo de artistas desenvolvia a teoria e a técnica da pintura de tons claros e 

ao ar livre. 

Sobre as reuniões no Guerbois, Rewald afirmou: “Por mais que divergissem 

em termos de caráter e concepções, os amigos que se reuniam no café Guerbois 

não deixavam de constituir um grupo unido pelo desprezo comum à arte oficial e 

pela determinação de buscar a verdade longe dos caminhos batidos” (REWALD, 

1991, p. 157). 

Em se tratando das discussões do grupo, Rewald acredita que uma das 

questões mais discutidas por ele deve ter sido a questão da luz. Theódore Duret 

(1919) afirma categoricamente que esta foi o objeto de pesquisa dos jovens pintores. 

De fato essa também foi uma das maiores preocupações dos paisagistas 

precursores dos impressionistas.  

                                                           
124

 Mas, antes de penetrar na tenda onde as mais vivas questões de estética se misturavam às 
brincadeiras de ateliê [...] Paul Baudry acabara de expor na Escola de Belas-Artes os cartazes com 
seus grandes desenhos para a decoração da Ópera. Eu vos peço que creiam que elas foram 
discutidas rudemente no pequeno cenáculo do café Guerbois. Estávamos de acordo sobre a falta de 
personalidade. 
125

 Théodore Duret (1838-1927), jornalista francês e crítico de arte, foi um defensor fervoroso do 
movimento impressionista. 



79 
 

Em nossa concepção a pintura de paisagem é um dado importante a ser 

analisado quando se estuda o início do Impressionismo, visto que as primeiras 

manifestações destes artistas ocorreram por meio da pintura de paisagem. E, 

portanto, é necessário fazer uma abordagem sobre esses aspectos. Para os 

paisagistas de tradição clássica não havia nobreza na natureza, por isso, eles 

achavam necessário rearranjá-la, concedendo-a uma beleza ideal. A paisagem, de 

acordo com eles, deveria se ornar de figuras humanas tomadas por empréstimo da 

tradição clássica 

Quanto à evolução da paisagem na pintura, Daniel Bergez (2011) realizou um 

estudo sobre os diferentes tratamentos que os pintores deram a esse gênero ao 

longo da história da arte. Destacamos que não detalharemos todas elas. Para o 

objetivo do nosso trabalho, nos ateremos ao século XIX, especificamente à metade 

do século. O gênero paisagístico ganhou mais importância a partir daí.  

Um dos motivos para o aumento de pintores paisagistas foi a liberdade 

conseguida com a invenção do tubo de tinta, como já mencionamos anteriormente, 

junto ao avanço da física e da química. Artistas inspirados pelo estudo de Newton 

sobre a luz, no século XVII e de Chevreul, no século XIX, iniciaram suas 

experiências na arte pictórica.  

Na química os estudos de Chevreul126, entre outras invenções e descobertas 

do século XIX, deram um novo rumo ao pensamento artístico da época. Para os 

pintores do movimento impressionista era preciso pintar a natureza a partir do 

instante, a fim de conceber uma obra segundo a percepção do artista, ou seja, o 

objetivo seria transpor para a tela a impressão que a paisagem suscitava nele. 

Os pintores John Constable, William Turner, antecessoresdo movimento 

impressionista, realizavam estudos ao ar livre buscando representar os efeitos da luz 

natural sobre a paisagem. Turner se mostrou minucioso na análise da luz e também 

da atmosfera. A tela abaixo nos mostra o empenho do artista em traduzir suas 

observações da natureza: 

 

Figura 8: TURNER, Chuva, vapor e velocidade – O grande caminho de ferro oeste, 1844, 
óleo sobre tela, 91 cm x 121,8 cm. 

                                                           
126

 Michel Eugène Chevreul (1786-1889), químico francês que ficou conhecido pelos artistas por ter 
publicado, em 1839, a Lei do contraste simultâneo das cores. 
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Fonte: National Gallery, Londres.

 

 

Conforme observamos na tela acima, a paisagem brumosa sob a chuva não 

nos deixa ver com nitidez os contornos dos objetos. Segundo nossos estudos, 

Turner quis retratar da maneira mais real possível a natureza sob os efeitos da 

chuva e da velocidade. Além dos objetos visíveis, o pintor tornou aparente o 

invisível, ou seja, o vapor de água.  

Dentre os pintores que se interessaram pelo gênero paisagístico alguns 

seguiram a via da paisagem histórica e outros como Jongkind127 e Boudin128, que 

não a submeteram à natureza idealizada. Ambos seguiram com as pesquisas sobre 

a qualidade da luminosidade pintando marinas e outros cenários da beira-mar. A 

escola de Barbizon, o movimento a que pertenciam, antecede o Impressionismo na 

arte de pintar a partir do estudo direto do natural. Graças às tintas acondicionadas 

em tubos, poderiam trabalhar fora dos ateliês.  

Dentre os vários avanços, já citados anteriormente, está a pesquisa sobre a 

ótica. O estudo da ótica influencia principalmente os pintores impressionistas tanto 

no domínio da composição das cores, quanto na pesquisa sobre a composição da 

                                                           
127

 Johan Jongkind (1819-1891) Pintor, aquarelista e caricaturista holandês. Foi considerado um dos 
precursores do Impressionismo.  
128

 Boudin (1824-1898) Pintor francês. Assim como Jongkind, foi considerado precursor do movimento 
impressionista. 
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luz. Sabemos que os impressionistas não foram os únicos a se preocuparem com a 

luminosidade, mas é certo que foram eles que a tomaram como objeto e causa da 

aparência das coisas. Ao eleger a luminosidade o objeto principal da estética 

pictórica. Os impressionistas dão consistência ao impalpável.  

A preocupação desses artistas consistia em transcrever o instante, mas não à 

maneira fixa da fotografia, porém mostrando que o estável é algo ideal, ele não 

existe, pois está a todo tempo mudando. Os impressionistas se debruçaram sobre a 

análise da luz, e de como ela se difunde, sobre a superfície dos objetos. Nesse 

aspecto da cor e luminosidade, o Impressionismo se colocará à frente daqueles que 

o antecederam na pesquisa da luminosidade. 

Eles praticaram a decomposição das cores, justapondo-as sem misturá-las 

sobre a superfície da tela em pequenas pinceladas, que vistas à distância são 

unificadas pela visão do espectador. Esse aspecto de representação dos fenômenos 

da luz é perseguido pelos que fizeram parte do movimento, que se dedicaram em 

tornar visíveis aspectos naturais da paisagem. Neste sentido, Jacques Busse 

entende que os impressionistas, quando dão consistência ao impalpável, fazendo da 

luz o principal objeto de suas pinturas, realizam um progresso na percepção dos 

“dados imediatos da consciência”. (BUSSE, 1996, p. 104) 

Segundo o estudo de Busse sobre o Impressionismo, os artistas desse 

movimento em um primeiro instante partem da percepção, e em seguida nos 

revelam um recorte do tempo que sabemos ser contínuo. De acordo com Bergson 

(1999) a percepção nos dá a ilusão de algo estável e fixo, porém tudo está em 

movimento. A percepção se aplicaria mais ao que nos é palpável. Esse aspecto é 

chamado por ele de visão simplificada das coisas.  

Na concepção de Bergson (2011) existem duas formas de duração que se 

opõem: a duração concreta, que consiste naquela que é vivida e sentida ou 

rememorada. Mas também o tempo abstrato, que é o tempo da ciência, ou seja, 

aquele que pode ser mensurado matematicamente. A concepção sobre aquilo que 

viam, repassada ao espectador pelos impressionistas revela um recorte do que 

viveram e presenciaram em sua época. Eles transcreveram para a tela uma duração 

concreta. Para tentar dar conta do tempo físico que é sucessivo, o Impressionismo 

estrategicamente representou o movimento da luz difundida sobre a paisagem. Esta 

representação foi conseguida com o desenvolvimento da técnica da justaposição 

das cores puras em pequenos toques sobre a tela. Por isso, para traduzir o 
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momento em sua constante instabilidade, representaram as ondulações nas 

superfícies da água, os ambientes brumosos, o vapor das estações de trem, a 

própria ondulação da luminosidade sobre os objetos, todos esses aspectos dão a 

noção de indefinição das coisas e de sua perenidade.  

Desta forma eles isolavam a percepção que possuiam da verdade fluída. Isso 

os leva a pintar a luz em si mesma enquanto causa e objeto ao mesmo tempo das 

aparências. (BUSSE, 1996, p. 33). Desse modo, ao materializarem a luz, eles 

desmaterializaram os objetos dissolvendo os contornos precisos. 

A técnica desenvolvida pelos impressionistas se revelou revolucionária 

quando comparada com a pintura acadêmica que tinha por base os estudos da 

antiguidade greco-romana. A composição da tela feita por essa técnica apresentava 

linhas definidas e uma fatura de acabamento liso. Todo jovem artista que desejasse 

uma carreira oficial deveria assimilar e interiorizar um cânone (as proporções do 

corpo humano codificado pela antiguidade), a postura do modelo inspirada na 

pintura do século XVII.  

No momento em que os impressionistas evidenciam a vibração das cores 

sobre os objetos, eles se distanciam da hierarquia imposta pela forma clássica: “Ne 

prendre en compte dans la peinture que ce qui est nommable, c‟est contraindre la 

sensation à s‟enfermer dans le carcan du concept”129 (Ibid., p. 6). No comentário que 

Jean Clay faz sobre a pintura renascentista, o autor explica que a composição do 

quadro era geometricamente calculada, a disposição dos objetos na superfície do 

quadro seguia uma hierarquia. Os impressionistas rompem essa regra, Esses 

artistas consideravam que os objetos expostos à luz natural não possuíam forma 

fixa. Por conseguinte os pintores trabalhavam a forma através das cores.  

Quando Paul Cézanne (1904 apud. Chipp, 1999, p. 10) foi indagado sobre a 

pintura dos mestres declarou que eles são bons. Mas afirma que é preciso aprender 

a ver por si mesmo. A convicção de Cézanne era a mesma que a de todo o grupo 

impressionista buscava, isto é, exprimir-se segundo o temperamento pessoal. Em 

outro momento Cézanne ressalta a questão da individualidade: “depois de ver os 

grandes mestres [...] é preciso sair depressa e vivificar em si mesmo, em contato 

com a natureza, os instintos, as sensações de arte que residem em nós” 

(CÉZANNE, 1904 apud. CHIPP, 1999, p. 15). Desse modo, Schapiro Meyer afirmou 

                                                           
129

 Levar em conta na pintura apenas o que é nomeável, é obrigar a sensação a se fechar na sujeição 
do conceito. 
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que: 

 

Os pintores destacaram a impressão como um solo fértil da arte que 
opunham ao pensamento e observação analíticos, à fantasia e à 
memória como fontes tradicionais da arte. Essas fontes eram vistas 
como abstrações (aqui o sentido expresso de abstração diz respeito 
à pintura de atelier) associadas muitas vezes a coerção 
deformadoras e ilusões na vida pessoal e social, ao passo que a 
impressão, com as sensações componentes, era vista como uma 
experiência primitiva básica, uma ocasião em que somos mais 
sinceros, sensíveis e capazes de apreender totalidades como valores 
estéticos.” (SCHAPIRO, 2002, p. 58) 

 

Dessa forma o tratamento das cores e da luz exerceu grande fascínio sobre 

os artistas. Os pintores impressionistas consideravam a impressão um solo fértil, e 

em termos estéticos foi liberadora por dar livre curso ao subjetivismo do pintor. 

A técnica das pinceladas em pequenos toques foi utilizada sem que as cores 

fossem misturadas, mas sendo justapostas diretamente sobre a tela dava forma e 

luminosidade ao todo. Segundo o estudo de Mauclair (1904, p. 31), a dosagem de 

tons do espectro solar é misturada pela nossa visão. Desse modo, o pintor 

impressionista, a fim de chegar próximo às cores da natureza, deve pintar com as 

sete cores do espectro. 

Na concepção do autor as cores existem pela vibração da luz. Isso explica as 

séries sobre um mesmo tema realizadas por Monet e seus companheiros. Mauclair 

argumenta que na sombra a vibração da luz é menos veloz e as cores se modificam 

pela refração. A luz refletida indiretamente sobre um objeto se irradia para outros, e 

se influenciam mutuamente. Quando trabalhou a pintura em série, o impressionista 

implicitamente tinha o interesse na sucessividade do tempo.  

Outrossim, a brevidade do tempo é expressa pelas mudanças na 

luminosidade. Trabalhar essa luz será uma constante na obra dos impressionistas. 

Os artistas se recusam em tratar a luminosidade como um recurso servindo apenas 

para clarear ou escurecer uma tonalidade. A luz, para esses pintores, tem 

autonomia, e é símbolo de movimento. 

Quando retrataram o dinamismo da modernidade, os impressionistas 

empregaram na fatura de suas telas manchas claras, registrando assim a 

fugacidade do tempo através de pontos luminosos. Trabalhando esses pontos os 
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impressionistas propõem um retorno aos “données immédiates de la sensation..”.130 

(MONERET, 1978, p. 19)131. A fixidez do tempo é abolida e a pintura deixa de ser 

uma imagem congelada em que o tempo e o espaço são artificialmente suspensos. 

Com o Impressionismo o espaço da realidade é a todo tempo mutável. 

Na obra de Renoir (1841-1919), O balanço (1876), a difusão da luz é 

colocada em manchas claras no chão e nas vestimentas dos personagens, 

enquanto que a sombra e o tronco da árvore ganham tons azulados: 

 

Figura 9: Renoir, O Balanço, 1876, 92 cm x 73 cm. 

 
Fonte: Museu D‟Orsay. 

 

A reverberação dos raios de luz, que passam através da folhagem parece 

conceder ao espectador a sensação vívida do instante. Em nossa opinião, a 

vibração das cores, e sua justaposição juntamente com a indefinição dos contornos 

do desenho, remetem o espectador a um compartilhamento das impressões do 

artista.Sendo assim, o instante apreendido pelo autor da obra aparenta movimento. 

De outro modo, o Impressionismo nos legou a passagem do tempo nas 

pinturas de cenas da modernidade. Baudelaire (1925, p. 58) explicou que o artista 

                                                           
130

 Manet et Renoir ont peint la forme humaine dans leurs toiles, toutefois ils ne laissaient pas de côté 
la tentative de traduire le passage du temps. Les personnages de Manet étaient  revetis de  
l‟atmosphère lumineuse, par son tour, Renoir représentait les ardeurs éclatants de la vie. 
131

 Dados imediatos da sensação...”. O inalcançável no lugar de ser abandonado torna-se o tecido do 
conhecimento, o indefinido encontra aparência, a continuidade de vida não é mais interrompida, 
talhada para a comodidade; ela é apreendida na natureza móvel e mutável. 
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moderno é um cosmopolita maravilhado com o seu tempo, que se interessa por esse 

mundo e compreende seus mistérios. 

Monneret (1978, p. 7) afirma que o Impressionismo traduz uma ligação com a 

natureza e sua vitalidade radiosa e estabelece uma negação intencional da vida 

urbana industrial. Nesse sentido verificamos que ao retratar o progresso industrial, o 

impressionista não o fará à maneira do Realismo, ou seja, mostrando as feridas de 

uma sociedade doente. Se o tema aparece na tela, ele serve apenas como pano de 

fundo. Assim, na obra de Armand Guillaumin, Pôr de Sol em Ivry, a ênfase da tela é 

colocada no crepúsculo: 

 

Figura 10: GUILLAUMIN, Pôr de sol em Ivry, 1873, 65 cm x 81 cm. 

 
Fonte: Museu D‟Orsay. 

 

Este artista retratou em algumas obras a paisagem industrial e suas chaminés 

poluidoras, contudo, sua visão sobre a industrialização é ingênua, a começar pelo 

título – Soleil couchant à Ivry (Pôr de sol em Ivry). Quando Armand Guillaumin 

tematiza na sua tela a industrialização, o faz estabelecendo sem abordar os 

problemas da sociedade. O artista não estabelece uma visão crítica do tema. Assim, 

observamos que o elemento principal da obra são as cores do crepúsculo. Em nossa 

opinião, o título reforça a ideia de que Guillaumin tomou os tons do fim de tarde 

como objeto primordial da composição.  
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A modernidade dos centros urbanos foi uma temática do Impressionismo, 

mas alguns artistas, como Sisley e Pissarro preferem as pequenas cidades aos 

arredores de Paris. Outra temática atribuída a eles são as pontes e os passantes 

sobre elas. Esse é um conteúdo que traduz cenas cotidianas de uma cidade que se 

moderniza. 

Seguindo a mesma visão poética do progresso Manet, Monet, Degas 

lançaram seu olhar sobre a paisagem moderna. As estações, e os trens, como 

símbolos do progresso, finissecular foram representadas frequentemente nas telas 

impressionistas. No entanto, Monet não se privou de pintar paisagens campestres e 

no fim de sua vida os jardins de Giverny serviram de inspiração para suas obras.  

Chuimer analisa a tela de Monet, Estação de Saint-Lazare. Segundo o crítico, 

as pinceladas rápidas traduzem o movimento, a instantaneidade e que à imagem do 

tema são vibrantes, vaporosas, dinâmicas e executadas à velocidade das 

locomotivas (CHUIMER, 2003, p. 134): 

 

Figura 11: MONET, Estação Saint-Lazare, 1877, óleo sobre tela, 75 cm x 104 cm. 

 
Fonte: Musée D‟Orsay 

 

Manet foi nomeado por Chuimer como cronista da modernidade. O pintor 

retratou em suas telas alguns dos costumes burgueses da vida moderna. Como as 

corridas de cavalos, e as festas ao ar livre, essa última presente em sua tela, Música 

nas Tulherias. 
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Figura 12: MANET, Música nas Tulherias, 1862, óleo sobre tela 76,2 cm x 118,1 cm. 

 
Fonte: National Gallery, Londres. 

 

Segundo Pierre Francastel o Impressionismo foi muito mais do que realizar 

experiências técnicas e estéticas:  

 

O Impressionismo deve ser estudado como um testemunho do 
estado de sensibilidade francesa nos últimos trinta anos do século 
XIX [...] não pode ser considerado do ponto de vista técnico nem 
mesmo artístico; trata-se de uma das maiores fontes de informação 
sobre a vida espiritual de uma época. (FRANCASTEL, 1974, p. 13) 

 

O autor considerou a arte impressionista como uma expressão artística que 

reflete o clima de prosperidade, e consequentemente a dinâmica da sociedade do 

fim do século XIX até o início do XX. Logo, em complementação ao que Francastel 

alega, observamos que o Impressionismo se afastou de todo engajamento social. A 

obra impressionista reflete uma atmosfera de alegria de viver e se distanciou do 

pessimismo do fim de século132: 

 

L‟éloge de la nature, des paysages de France, de la jeunesse et de la 
gaité, le rejet de toute angoisse métaphysique, le refus de rien 
remettre en cause de la condition humaine, ni de l‟accord 
fondamental entre l‟homme et le monde qui l‟entoure: n‟étaient-ce 
pas là des valeurs capables de plaire à la «bourgeoisie », haute au 
petite, d‟où la plupart tenaient leur origine, à commencer par Manet et 

                                                           
132

 Apesar do clima de prosperidade, o fim do século XIX foi marcado por conflitos como a guerra 
franco-prussiana. Este acontecimento culminou na queda do império de Napoleão III e o 
estabelecimento da Comuna. As consequências dessa guerra foram catastróficas para a França 
deixando-a em uma crise política e moral. 
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Monet? L‟impressionnisme, nul ne peut le nier, s‟inscrit dans une 
longue tradition de la peinture française qui passe par Boucher et 
Corot. Son mérite éminant, c‟est précisément d‟avoir, face aux 
inquiétudes issues du romantisme, réaffirmé avec plus de netteté que 
jamais l‟acceptation simples du bonheur quotidien, du plaisir du sens, 
de la beauté sans cesse renouvellé des heures et des saisons.133 
(THUILLIER, 1984, p. 46) 

 

Segundo o autor, os impressionistas e muitos de seus sucessores, apesar de 

não serem espíritos revolucionários, traduziram valores tranquilizadores. 

Compartilhando desse mesmo pensamento, Ingo Walther explica: 

 

Ils se contentaient de peindre les aspects du monde et les moments 
de l‟existence où la vie peut s‟affirmer joyeusement, les moments où 
on peut jouir des tous ses sens[...] Cette attitude correspondait à leur 
conviction et à leur tempérament [...] elle témoignait également d‟un 
optimisme un peu naïf.134 (WALTHER, 2010, p. 392) 

 

Os artistas impressionistas recusaram colocar em causa a condição 

catastrófica da humanidade. Em contrapartida, os simbolistas repeliram a realidade 

que eles criam falaciosa e que não servia para traduzir as sensações. Segundo eles 

o invisível é a verdade, por isso recorreram ao mundo do sonho, às imagens do que 

eles chamaram de eu-profundo.  

De certo modo, Simbolismo e Impressionismo se encontram na busca por 

apreender o transitório. Entretanto, os impressionistas não se refugiaram nos sonhos 

como forma de encontrarem a verdadeira sensação. As emoções suscitadas pelas 

imagens externas, que eram registradas ao vivo, se configuravam para os artistas do 

Impressionismo em uma maneira de fixar o efêmero. Assim, a pintura, que 

tradicionalmente se ocupava da espacialização na arte com a evolução pictórica, 

busca trabalhar a temporalidade na pintura. A literatura vai tratar da espacialização 

na escrita.  

                                                           
133

 O elogio da natureza, das paisagens da França, da juventude e da alegria, a rejeição a todo 
angústia metafísica, a recusa em nada colocar em causa da condição humana, nem do acordo 
fundamental entre o homem e o mundo que o cerca: não eram estes valores capazes de agradar a 
alta ou pequena “burguesia”, de onde a maioria se originava, a começar de Manet e Monet? O 
Impressionismo, ninguém pode negar, se inscreve na longa tradição da pintura francesa que passa 
por Boucher et Corot. Seu eminente mérito é de ter precisamente face as inquietações originadas do 
Romantismo, reafirmado com mais clareza do que nunca a aceitação simples da felicidade cotidiana, 
do prazer do sentido, da incessante beleza renovada das horas e das estações. 
134

 Eles se contentavam em pintar os aspectos do mundo e os momentos da existência em que a vida 
pode se afirmar alegremente, os instantes em que se pode fruir de todos os sentidos [...] Esta atitude 
correspondia as suas convicções e seus temperamentos [...] ela testemunhava igualmente de um 
otimismo um pouco ingênuo.  



89 
 

Isso ocorreu com os escritos considerados impressionistas. A versão escrita 

do Impressionismo é motivo para discussões entre os críticos, visto que alguns 

entendem ser impossível uma transposição da técnica pictórica deste movimento 

para o texto. 

Um dos primeiros críticos a empregar o termo de Impressionismo literário foi 

Ferdinand Brunetière em 1883. Em sua análise sobre o estilo de Alphonse Daudet, 

na obra Les rois en éxil [Os reis no exílio], declarou que o Impressionismo literário é 

a transposição do pictórico para o literário: “Nous pourrons déjà définir 

l‟Impressionnisme littéraire une transposition systématique des moyens d‟expression 

d‟un art, qui est l‟art de peindre, dans le domaine d‟un autre art, qui est l‟art 

d‟écrire.”135 (BRUNETIÈRE, 1883, p. 88). Consciente de que sua afirmação sobre o 

Impressionismo na literatura seria rebatida por outros críticos, o autor convida o 

público a se despir dos preconceitos: “N‟y attachez donc aucun préjugé favorable ou 

défavorable, et tachez plutôt de le vider de son contenu”136 (Ibid., p. 83). 

Impressionismo literário, eis um termo que suscita divergências quanto à sua 

definição. Virginie Duzer (2013) afirma, no prefácio do livro Impressionnisme 

Littéraire, que tudo começa por uma negação. Isto é explicado pela divergência de 

estilos que há no próprio movimento pictórico por não possuir unidade plástica. De 

mesmo modo, explica Duzer, nenhum escritor contemporâneo dos artistas 

impressionistas poderia ser considerado impressionista no sentido mais restrito da 

coisa.  

O Impressionismo perfeito, assim Duzer entende, é obra da crítica de alguns 

amantes da arte como Edmond Duranty e Théodore Duret. E a autora continua em 

sua justificativa sobre o interesse em levantar a questão da existência de um 

Impressionismo literário. Ela afirma que o Impressionismo literário a interessa porque 

ele é um paradigma que contraria o conceito de categoria (DUZER, 2013, p. 9). De 

acordo com a autora, para se conseguir extrair os traços do Impressionismo literário, 

é necessário antes de tudo se recusar a colocar etiquetas preestabelecidas sobre 

esse campo. 

Assim como Duzer, James H. Rubin (2012) acredita que o Impressionismo 

literário é resultado de uma crítica preocupada em justificar o aparecimento das 

                                                           
135

 Nós poderemos definir o Impressionismo literário como uma transposição sistemática dos meios 
de expressão de uma arte, que é a arte de pintar, em um domínio de outra, que é a arte de escrever. 
136

 Não atribua a isto nenhum preconceito favorável ou desfavorável, trate sobretudo de esvaziá-lo de 
seu conteúdo. 
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novidades literárias surgidas no século XIX. O fato é que a crítica atual é cética 

quanto à existência de um Impressionismo literário. Duzer e James Rubin não 

negam totalmente esta tendência que se transpôs do pictórico ao literário, mas 

observam com cautela a crítica dos que categoricamente enxergaram na literatura 

do fim do século XIX uma extensão do Impressionismo pictórico.  

Para tanto, James Rubin argumenta que esta associação entre 

Impressionismo pictórico e literário é plausível no tocante à concepção do visual, 

valorização do fluído, do céu, da água e da cidade. Desse modo, o enaltecimento do 

visual é uma forma de fixação do tempo. Ou seja, pode acontecer no plano daquilo 

que é observado pelo escritor ou por meio das lembranças. 

Para Arnold Hauser, a confirmação de um estilo impressionista na literatura se 

revela um quadro mais complicado, pois ele é facilmente confundido com o 

Simbolismo: 

 

A história da literatura revela um quadro muito mais complicado do 
que o da pintura. Como estilo literário, o Impressionismo é, 
intrinsecamente, um fenômeno sem definição clara; seus primórdios 
mal se reconhecem dentro do complexo total do naturalismo, e suas 
formas ulteriores de desenvolvimento fundiram-se completamente 
com os fenômenos do simbolismo. (HAUSER, 1998, p. 905) 

 

Entendemos que o contexto no qual está inserido o Impressionismo literário 

não o favorece para a sua afirmação e confirmação no campo da literatura, visto que 

surgiu no meio de tantos ismos. Isso explica em parte a polêmica em torno de sua 

aparição, posto que, os tantos manifestos e movimentos que surgiram no fim do 

século XIX e início do XX, se contrapunham uns aos outros em busca de 

independência e afirmação. Muitas vezes, os próprios componentes das correntes 

artísticas divergiam entre si, como é o caso do Simbolismo e também do 

Impressionismo. Além disso, Duzer (2013, p. 187) aponta a não existência de um 

manifesto defensor de um modelo a ser seguido por aqueles que se considerassem 

pertencer ao movimento literário impressionista. Alguns críticos da época, como 

Brunetière e Lanson dão ao movimento certo ar de reconhecimento. 

Segundo o estudo realizado por Jesse Matz, as várias respostas obtidas 

pelos que tentaram definir Impressionismo literário concordam que o Impressionismo 

foi na literatura o mesmo que na pintura – a representação de um intenso e 
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evanescente efeito visual com ênfase na maneira com que a cor e a luz aparecem 

subjetivamente (MATZ, 2001, p. 15). 

André Lamandé, no início do século XX, declarou que o Impressionismo 

pictórico é sensação visual: “La peinture impressionniste visa à n‟être que le résultat 

d‟un réflexe optique, de notations fragmentaires, de sensations visuelles aigües, et 

cela, de la façon la plus spontanée, la plus brusque, la plus directe”137 (LAMANDÉ, 

1925, p. 12). Ora, percebemos o trabalho das sensações visuais nesta estrofe de 

Noailles: 

 

Lumineux ouragan de l‟ardente saison! 
Il semble que l‟été fonce dans ma maison. 
Par tous les clairs carreaux le beau soleil se hâte. 
Il s‟élance, il accourt, c‟est une molle pâte 
De miel, de cédrat d‟or, de sucre oriental; 
C‟est un étoudissant nuage de santal...138 
(NOAILLES, 1907, p. 388) 

 

A poeta quis fixar a difusão da luz solar e, para tanto, emprega dois vocábulos 

que manifestam a potente presença do sol Ouragan lumineux. Fica evidente a 

predominância da cor amarela nos substantivos miel e cédrat d’or. A presença da 

luminosidade e mais especificamente a acentuação da cor amarela é uma forma de 

se aproximar da obra pictórica. Quando a autora do poema trata da luz, ela trabalha 

o fugidio e a fluidez à maneira dos impressionistas. 

O estudo comparativo de Lamandé entre as duas formas artísticas revela que 

os grandes temas não serão trabalhados no Impressionismo pictórico, assim como 

em literatura. A preocupação do movimento é, segundo o autor, o de captar o 

sentimento humano e a natureza, não na sua essência eterna, mas em seus 

aspectos essenciais, fugitivos. De igual modo, se utilizando da técnica pictórica, o 

Impressionismo literário substitui a frase trabalhada pela justaposição e nos fornece 

um conjunto de imagens para o prazer da alma. 

Segundo Jesse Matz (2001, p. 12) o Impressionismo pictórico, depois de certa 

relutância, foi aceito pela crítica, no entanto quando a referência é o Impressionismo 

literário a incoerência do nome permanece. O autor explica que literatura significa 
                                                           
137

 A pintura impressionista visa a ser o resultado de um reflexo ótico, notações fragmentárias, 
sensações visuais agudas e isto da maneira mais brusca e direta. 
138

 Luminoso furacão da ardente estação!/Parece que o verão se precipita na minha casa./Por todos 
os claros ladrilhos o belo sol se apressa./Ele palpita, ele corre, é uma mole pasta/De mel, de cidra de 
ouro, de açúcar oriental;/É uma atordoante nuvem de sândalo... 
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reflexão, ideia, e julgamentos, logo não há lugar para mera impressão perceptual. O 

fato é que, para os críticos, o Impressionismo literário se distancia da afirmação de 

que o Impressionismo é a forma de capturar o instante, pois a literatura é mais do 

que a representação do momento. Ela exige um trabalho de reflexão do escritor.  

Entretanto Virginie Duzer afirma que o Impressionismo literário coloca os 

fenômenos como centro de sua estética: “Celui qui écrit ait vraiment vu ce paysage 

importe moins que la possibilité qu‟a le lecteur, non pas de s‟imaginer la scène, mais 

d‟en ressentir sonorités et couleurs.”139 (DUZER, 2013, p. 202). A visão da autora é 

de que o movimento é uma tradução de efeitos sensoriais. O impressionista literário 

tenta transmitir a real sensação para o seu leitor. Na sua estética estão presentes as 

sonoridades, e as cores. Esse traço os aproxima dos simbolistas que também 

evocam as sensações. Porém eles se distinguem na maneira de como descrevem 

as coisas. A paisagem impressionista é exterior. Michel Décaudin afirma que o 

simbolista recorre às sensações, mas não se prendem a elas, e se o poeta 

simbolista as evoca é para ir além das aparências (DÉCAUDIN, 1960, p. 140).  

Hauser vai afirmar que em se tratando da literatura francesa o 

Impressionismo e Simbolismo são facilmente confundíveis. No entanto ele assim os 

diferencia: “o Impressionismo é materialista e sensualista, por muito delicados que 

sejam os motivos, ao passo que o Simbolismo é idealista e espiritualista” (HAUSER, 

1998, p. 935). 

De acordo com o impressionista literário a realidade não pode ser analisada, 

mas pode ser intuitivamente percebida, isto é o que pode ser considerada uma 

síntese da “pura sensação”. Julia Van Gunsteren afirma que o impressionista 

literário tenta comunicar a percepção sensorial viva, instantânea, total da realidade 

em torno dele antes que o senso comum a tenha transformado, ou o intelecto tenha 

abstraído ou relativizado seu "significado". Enfim, busca dar uma plena e intensa 

realização de uma mera apreensão da experiência. (VAN GUNSTEREN, 1990, p. 

51).  

Para os Impressionistas literários o Realismo140 possuía uma conotação 

mecânica da realidade que representava. Van Gunsteren (Ibid., p. 51) afirma que o 

                                                           
139

 Que aquele que escreve tenha verdadeiramente visto essa paisagem é menos importante que a 
possibilidade de o leitor não imaginar a cena, mas sentir as sonoridades e as cores. 
140

 O Realismo surgiu em meados do século XIX e se contrapunha ao sentimentalismo romântico. Um 
dos traços do Realismo era representar a realidade a mais fiel e objetiva possível, por essa 
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escritor participante dessa escrita impressionista, ao invés de descrever a vida, tenta 

transmitir diretamente a sensação real de viver. Na obra Romances sans Paroles 

[Romances sem palavras] (1891), Verlaine tentou da maneira mais direta possível 

captar a intensidade e fugacidade das coisas. Essa curta obra faz referência direta à 

pintura  nos títulos que dividem a coletânea. No poema Walcourt que faz parte dessa 

coletânea, Verlaine decompõe a paisagem em versos curtos sem conectivos entre 

si: 

 

Briques et tuiles, 
Oh les charmants  
Petits asiles 
Pour les amants!141 
(VERLAINE, 1891, p. 19) 

 

A ausência de verbos nas estrofes concede ao poema um aspecto de 

instantaneidade, além disso, os versos curtos se assemelham à técnica de 

pequenas pinceladas que caracterizam o Impressionismo pictórico. Reiteramos que 

os versos, por serem apenas dispostos sem conectivos e verbos sobre a folha 

permitem que o leitor recomponha a imagem apenas esboçada pelo poeta.  

Conforme tratado anteriormente, o desenho dessa pintura não apresenta uma 

fatura lisa e nem contornos sólidos, o que muitas vezes concede à tela um aspecto 

inacabado. Michel Décaudin (1960) reconhece em Verlaine o procedimento pictórico, 

sobretudo em Paysages Belges [Paisagens Belgas] (1891). Contudo, o 

Impressionismo em poesia teve uma fraca repercussão. Décaudin argumenta que a 

falta de continuidade do Impressionismo na literatura se justifica pela própria estética 

impressionista. O autor se questiona se seria permitido ao poeta repetir a fórmula do 

pintor de ser apenas “um olho e uma mão”. Como podemos perceber, quando se 

trata do Impressionismo literário se choca sempre no problema da transposição da 

técnica do pintor para a forma literária. 

Em alusão ao Impressionismo na poética, Duzer (2013, p. 227) argumenta 

que este é mais fácil de ser identificado na poesia do que no romance. A poesia do 

ponto de vista estético se aproxima mais da pintura, que se explica porque o poema 

reúne ao mesmo tempo uma representação perceptual e conceitual. Ele se utiliza de 

                                                                                                                                                                                     
característica o movimento tinha um aspecto documental. A particularidade do Realismo que visa à 
objetividade do real, o distancia do Impressionismo. 
141

 Tijolos e telhas,/Oh os charmosos/modestos abrigos/Para os amantes! 
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uma linguagem metafórica que é ao mesmo tempo imagem e poesia. A autora 

afirma que é possível observar o Impressionismo literário no texto pelo frequente 

recurso à figura do assíndeto e da parataxe (Ibid., p. 186). 

Para Van Gunsteren (1990, p. 54) o impressionista literário, assim como o 

pintor, parte de uma realidade empírica, e não de uma ideia abstrata. Na percepção 

do literário tudo é visto, sentido e ouvido, em vez de imaginado. É uma visão onde 

todo estável e coerente é dissolvido e assume as características do inacabado, do 

fragmentário. Tudo gira em torno de impressões sensoriais: os objetos são 

convertidos em efeitos de luz e cores ou formas apenas tangíveis. A realidade 

fragmentária, evocada por Van Gunsteren, faz parte da temática do Impressionismo 

tanto literário quanto pictórico. Essa temática está associada aos elementos como 

água, ar, luminosidade, a fluidez da vida moderna, a transformação da cidade, o 

movimento dos passantes, e o movimento das estações de trem. Todos esses 

aspectos fazem parte da percepção impressionista.  

Hauser entende que a percepção sensorial é o tema dessa poesia dita 

impressionista: “O impreciso, o vago, aquilo que se move nas fronteiras íntimas da 

percepção sensorial, torna-se o principal tema da poesia” (HAUSER, 1998, p. 935). 

A indefinição da imagem está presente tanto na forma pictórica quanto na literária, 

porque o Impressionismo acredita que a realidade é ilusória.  

Reiteramos que a definição do Impressionismo na literatura não é conclusiva. 

Porém não podemos negar que as discussões entre pintores e literários são uma 

evidência de que houve uma aproximação entre suas artes. Já mencionamos que 

artistas e poetas frequentavam os mesmos café e Salões. Esse fato dá sustentação 

ao pensamento de críticos sobre a transposição da arte. Por isso fica evidente que o 

traço da arte pictórica impressionista na literatura não é tão facilmente identificado, e 

pode ser confundido com a sinestesia simbolista. Porém, as artes e a literatura do 

período finissecular, como já observamos anteriormente, atravessam um momento 

de inovação, e já não se pode mais classificá-las dentro de um único movimento. 

Verificaremos como o processo de autonomia da pintura vem também influenciar o 

campo literário. 
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2.3. O processo de adequação da literatura 

  

Vários autores especialistas na história literária e das artes observam que as 

mudanças sociais acontecidas no período dos séculos XIX e XX repercutiram na 

concepção que o artista tem da expressão da arte. Assim, Weisgerber (1986) explica 

que os fatos sociais nos permitem melhor compreender as rupturas brutais da 

vanguarda, suas sucessões aceleradas, a recuperação da ordem existente contra 

qual elas se insurgiram inicialmente. A afirmação do autor citado faz referência à 

ebulição cultural do fim do século XIX e os anos que antecederam à Primeira 

Grande Guerra.  

Os críticos literários costumam afirmar que a poesia moderna se inicia em 

1895 depois da morte de Mallarmé, portanto, observamos que até antes de 1913 a 

literatura não havia rompido totalmente com a forma, por essa razão tratamos 

conjuntamente o período que compreende o final do século XIX e começo do século 

XX.  

Segundo um estudo de Antoine Compagnon (2008) a efervescência de obras 

reveladas em 1913 prova que a renovação das artes acontece antes da Primeira 

Guerra. No entanto, entedemos que essas mudanças não significaram um total 

rompimento com a tradição. A argumentação de Compagnon é de que a 

periodização realizada por historiadores políticos não segue a mesma lógica da 

divisão histórica do ponto de vista literário. Para os historiadores o século XX se 

inicia em 1914. 

O ano de 1898 é outra possível data considerada para o começo do século 

XX. Nós mencionamos possível, porque o próprio Compagnon não afirma com 

precisão o período de início da poesia moderna. A escolha do ano de 1898 é 

justificada por significativos acontecimentos que contribuíram para o debate sobre as 

artes: l’Affaire Dreyfus142 que leva Émile Zola a publicar o manifesto J’Accuse143, 

também a morte de Mallarmé e o suposto fim do Simbolismo que favorece um 

retorno ao classicismo.  

                                                           
142

 O oficial Francês Alfred Dreyfus, de origem Alsaciana, foi acusado em 1894 de ter revelado 
segredos militares ao Império Alemão. Dreyfus foi julgado e condenado por traição.  
143

 Zola, em uma carta endereçada ao presidente da República Félix Faure, no jornal L’Aurore em 
1998, defende a inocência de Dreyfus e acusa o exército de ter cometido injustiça ao condenar o 
oficial Dreyfus.  
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Para o povo francês a acusação do general Dreyfus como traidor foi um 

divisor de opinião. As implicações dessa acusação são percebidas na literatura da 

época com o engajamento dos intelectuais a favor ou contra Dreyfus. Michel 

Décaudin (2013, p. 82), afirmou que o affaire Dreyfus não teve influência decisiva na 

literatura, e sim uma acentuação das tendências já existentes. Segundo o autor, ele 

serviu para alguns de reforço para as discussões sociais, e para outros de reação 

contra a anarquia intelectual da época.  

É fato que os anos que antecederam a Primeira Grande Guerra se mostraram 

fecundos para o campo cultural de maneira geral. A guinada que se observa em 

todos os setores da sociedade após a Revolução 1789 é considerada por 

Weisgerber (1984) como fruto do avanço da mecanização oriunda da indústria. É 

bem verdade que podemos constatar desde o século XIX o terreno movediço dos 

movimentos que se sucederam na arte e na literatura. As Escolas e movimentos se 

substituiam uns aos outros numa velocidade quase igual à evolução social.  

Em sua obra La crise des valeurs symbolistes (2013), Michel Décaudin realiza 

um estudo aprofundado sobre o período literário que antecede a primeira Guerra 

Mundial. O recorte feito pelo autor é de 1895 a 1914. O ano de 1895 é destacado 

pelo surgimento de várias manifestações contra o Simbolismo e seus excessos. De 

acordo com Décaudin o misticismo que marcou as manifestações da corrente 

simbolista dá lugar à emoção direta: “Ainsi l‟accent était mis sur la part 

d‟impressionnisme, sur l‟expression directe de la sensation ou de l‟émotion 

demeurées vivantes chez de nombreux symbolistes”144 (DÉCAUDIN, 2013, p. 29). 

Décaudin nos revela que se trata em literatura mais do que uma crise do 

movimento simbolista, é uma crise dos valores, aqueles que de certo modo 

permitiam enquadrar as artes em determinada corrente literária. Percebemos que o 

período finissecular se configurou em uma busca de adequação do campo cultural 

cujo cenário já começou a mudar desde o Romantismo. 

Portanto destacamos as discussões que surgiram na transição entre os dois 

séculos. Como já mencionamos, o fim do século XIX é um campo dinâmico para a 

literatura.E há movimentos que surgem e se substituem de modo célere. O 

Simbolismo, uma destas correntes de relevância, se destaca em polêmica em torno 

                                                           
144

 Assim a relevância foi colocada pelo Impressionismo, na expressão direta da sensação ou na 
emoção continuada expressiva em inúmeros simbolistas. 
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de seu aparecimento. Esta escola literária, assim como destaca Décaudin, dará 

origem a outras manifestações.  

O período que marca o surgimento do Simbolismo é 1886, ano da publicação 

de seu manifesto por Jean Morèas. A manifestação simbolista foi assinalada por 

dissenções dentro do próprio grupo, a exemplo de Morèas que publica o manifesto 

postulando uma poesia revestida de descrições subjetivas e pouco tempo depois, 

em 1891, rejeita os ideais do grupo, fundando a Escola Romana. No manifesto de 

1886, Morèas declara de maneira vaga as pretensões do movimento: “Ennemie de 

l‟enseignement, de la déclamation, de la fausse sensibilité, de la description 

objective, la poésie symboliste cherche à: vêtir l‟Idée d‟une forme sensible que 

néanmoins, ne serait son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer 

l‟Idée, demeurerait sujette”145 (MORÈAS, 1886, p. 33). O trecho citado do manifesto 

expressa a ideia central simbolista, que é uma poesia da evocação das coisas e não 

da nomeação direta.  

A aparição da poesia simbolista é o reflexo do que Marchal vai chamar da 

morte de Deus. A sociedade e a literatura vivem em um mundo onde não há mais 

valores absolutos: “une banale crise des vers peut ainsi cacher une autre”146 

(MARCHAL, 2011, p. 37). Diante da aparente tranquilidade de fim de século, 

marcado pelo crescimento da indústria, desenvolvimento das cidades, aumento das 

linhas férreas, e entre outros fatores que indicam o alargamento do progresso, se 

escondia uma crise do sujeito. 

Essa crise é revelada no conflito do homem que vive em um universo ilusório, 

e as fronteiras que impunham os limites estão em ruínas. As verdades não são mais 

absolutas no campo religioso e social. As evoluções filosóficas e sociais resultam em 

mudanças no domínio das artes e da literatura. Os movimentos literários e artísticos 

se sucediam nesse cenário de transformações.  

A própria corrente artística e literária simbolista é rodeada de polêmica. Essa 

particularidade torna dificultosa sua definição. Vários poetas observaram no 

Simbolismo a falta de concretude no que defendiam. Paul Verlaine147 (1891, p. 68) 

afirmou que o Simbolismo e seus manifestos ridículos o incomodavam. Adolphe 

                                                           
145

 Inimiga do ensino, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objetiva, a poesia 
simbolista busca vestir a ideia de uma forma sensível que, entretanto, não será seu objetivo em si, 
mas que servindo a exprimir a ideia, ficaria sujeita a ela. 
146

 Uma crise banal dos versos pode assim esconder outra. 
147

 Entrevista que Verlaine concedeu a Jules Huret em 1891. 
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Retté atacou a poesia simbolista descredenciando a obra de Stephane Mallarmé ao 

afirmar que este simbolista ensinou uma geração de como não escrever. Para Retté 

a poesia de Mallarmé foi o último suspiro de um período estéril para a arte. (La 

plume, 1895, p. 65).  

Outros negam sua existência, como é o caso de Charles Morice. Por sua 

parte,Verlaine não nega o movimento, mas afirma que não o entende. O próprio 

Morèas, autor do manifesto simbolista respondendo à enquete de Jules Huret em 

1891 explica que este foi um movimento de transição. De fato, é a isso que Michel 

Décaudin irá se ater, pois afirma que o Simbolismo deu origem a outras correntes 

literárias. Décaudin insiste sobre a falta de clareza para definí-lo:  

 

L‟embarras n‟est pas moindre si nous interrogeons les hitoriens et les 
critiques, qui ont abordé cette question. Pour la plupart, ils acceptent 
facilement de ne reconnaître dans le symbolisme que voies 
divergentes et contradictions [...] Voulant enfermer les poètes 
symbolistes dans les limites étroites d‟une école [...] ils se heurtaient 
fatalement à l‟impossibilité de réduire à un ou quelques principes tant 
d‟expériences individuelles.148 (DÉCAUDIN, 2013, p. 16) 

 

As divergências surgidas entre os que aceitaram a etiqueta de simbolistas 

não nos permitem chegar a uma definição precisa da escola. Aliás, as diferenças 

existentes dentro de um mesmo movimento cultural parecem fazer parte do contexto 

literário e artístico finissecular. Além disso, os próprios poetas e artistas não queriam 

ser classificados como pertencentes a uma determinada corrente literária ou 

pictórica.  

O romancista e crítico literário André Beaunier (1902) afirmou que o em 

comum entre os poetas simbolistas são os versos livres e o fato de se expressarão 

pela evocação da ideia do objeto e não da nomeação direta deste. A mesma 

observação de Beaunier aparece no artigo de Claude Abastado (1979). O autor 

afirma que os manifestos simbolistas focaram em duas preocupações: a primeira é 

de que a poesia deve explorar o recurso musical da linguagem e a segunda é de 

que ela é uma arte da sugestão. 

No poema Correspondances [correspondências], de Baudelaire, a terceira 

estrofe suscita uma imagem de sonho e de leveza. A evocação do âmbar, do 
                                                           
148

 O embaraço não é menor se interrogarmos os historiadores e os críticos que abordaram esta 
questão. A maioria aceita facilmente reconhecer no Simbolismo vias divergentes e contraditórias [...] 
Querendo encerrar os poetas simbolistas nos estreitos limites de uma escola [...] eles esbarravam 
fatalmente na impossibilidade de reduzir a um ou alguns princípios tantas experiências individuais. 
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almíscar, do benjoim149, permite a elevação do espírito e dilatação da consciência. 

Nas imagens do soneto é possível, através da aparência das coisas visíveis, se 

chegar às invisíveis. A Natureza é símbolo daquilo que se observa, porém tem muito 

mais a revelar, pois permite o encontro do sujeito com sua consciência.  

Desse modo, na linguagem metafórica do poema, nas analogias empregadas, 

Baudelaire cria o que o Simbolismo chama de arte da sugestão (MARCHAL, 2011, 

p. 92). Como resultado da linguagem sugestiva simbolista, os poetas se servirão do 

misticismo religioso, entretanto, não significou uma poesia religiosa, porém, uma 

poesia em que o vocabulário místico é uma maneira de designar o encontro do 

indivíduo com a realidade profunda, a qual o Simbolismo pretende proporcionar ao 

homem.  

Em outras palavras, ao se servir do léxico religioso, os simbolistas desejavam 

suscitar uma atmosfera de mistério. Por isso, os vocábulos alma, espírito, ideia, e 

essência foram evocados com frequência. Como podemos constatar no poema 

Crépuscule du soir mystique [crepúsculo da noite mística], de Verlaine: 

 

Des parfums lourds et chauds, dont le poison 
- Dahlia, lys, tulipe et renoncule  
Noyant mes sens, mon âme et ma raison, 
Mêle dans une immense pamoison 
Le Souvenir avec le Crépuscule.150 
(VERLAINE, 1867, p.49) 

 

Todos os versos do poema acima apontam para a fragilidade do eu-lírico. Ao 

analisá-los, verificamos que as imagens reveladas por eles sinalizam um ambiente 

circular, fechado, mostrando o eu-lírico preso à própria consciência. Apesar do léxico 

suscitar certa leveza, pois se trata de perfumes, ele é ao mesmo tempo impregnado 

de letargia e de veneno que impedem o eu-lírico de agir. Podemos constatar este 

entorpecimento nos três últimos versos. A palavra souvenir [lembrança] também 

serve como símbolo para demonstrar o encontro do eu-lírico com o mundo interior. O 

materialismo do positivismo, assim pensavam os simbolistas, impedia o encontro do 

homem com a verdadeira essência. 

A resistência à ciência positivista da época é uma razão pela qual o 

Simbolismo rejeite a objetividade materialista das coisas. A corrente simbolista 

                                                           
149

 O benjoim é um incenso fabricado a partir de uma árvore, o benjoeiro, de origem asiática.  
150

 Perfumes densos e quentes, cujo veneno/- Dália, lírio, tulipa e ranúnculo/Afogando meus sentidos, 
minha alma e minha razão,/Mistura em um imenso esvaecimento/A lembrança com o Crepúsculo. 
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enxergava no Realismo e no Impressionismo apenas uma forma superficial de 

apreender a realidade. Os simbolistas afirmaram que o romance realista é uma 

reprodução documental da experiência e falta-lhe imaginação, elemento essencial 

para o deleite pessoal de quem está diante de uma obra de arte. 

Consequentemente, os simbolistas buscavam não apenas registrar os dados do 

mundo sensível, mas interpretar essa realidade que está além do visível. René 

Jullien entende que:  

 

Cette méfiance devant le monde extérieur débouche sur un sentiment 
d‟hostilité envers cette civilisation moderne […] les symbolistes sont 
pleins de réticences devant l‟essor industriel et le développement du 
progress matériel, car ils estiment qu‟ils écrasent l‟homme, qu‟ils 
empêchent l‟épanouissement de son être et qu‟ils obnubilent la realité 
profonde, la rendant ainsi insaisissable.151 (JULLIEN, 1979, p. 410)  

 

Segundo o pensamento de Bergson (1999) a máquina impede o 

desenvolvimento intuitivo do homem. O filósofo afirmou que o conhecimento intuitivo 

se diferencia da visão apenas utilitária das coisas. Nesse processo de intuição o 

cérebro humano é capaz de desfocar a visão utilitária das coisas e passa a ter outra 

experiência do tempo, que Bergson chama de duração. A sociedade industrial é, 

para os simbolistas, redutora da criação por ela mecanizar as coisas. Até mesmo a 

literatura passa por esse processo mecânico. O fim do século XIX foi um período de 

popularização de gêneros considerados com objetivo comercial, a exemplo dos 

romances policiais, e dos romances folhetins. Por essa razão, a poesia representou 

um refúgio para a “aristocracia literária152”, enxergando nela um gênero que enaltece 

a literatura. Marchal argumenta que o simbolismo é tributário de uma estratégia para 

a tomada de poder em uma pequena república das letras. Talvez seja esta uma da 

razões para a diversificação de ideias dentro da própria corrente. 

Nesse sentido, os membros do movimento simbolista se reuniam mais pelo 

desejo de inovação da literatura, do que propriamente pelas ideias concernentes ao 

simbolismo. O discurso deles é por muitas vezes contraditório. Apesar da cacofonia 

                                                           
151

 Esta desconfiança ante o mundo exterior se traduz em um sentimento de hostilidade em relação à 
civilização moderna [...] os simbolistas são reticentes em vista do progresso industrial e do 
desenvolvimento do progresso material, pois eles avaliam que ele esmaga o homem, que impedem a 
realização de seu ser e que eles ofuscam a realidade profunda, tornando-a inalcançável. 
152

 Este termo foi empregado por Françoise Mélonio et al. no livro La littérature française: Dynamique 
et Histoire II (2007).  
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dos discursos, o Simbolismo unifica-se, como afirma Marchal, contra o materialismo 

do mundo moderno.  

Reivindicando uma poesia antimaterialista, o Simbolismo busca uma literatura 

autônoma da ciência, da religião, e da sociedade. Nesse sentido, o simbolista não só 

procurava valorizar esteticamente a poesia, pois o belo é para o movimento o valor 

absoluto. Mas também, ele manifesta seu repúdio à literatura utilitarista e comercial 

do final do século.  

O processo de autonomia da literatura desse período é visto por Marchal 

(2011, p. 21) como um tipo de “aristocracia do espírito”, onde só os iniciados 

poderiam entrar, pelo motivo de que os poetas seguidores de Mallarmé buscavam 

propositadamente o hermetismo: “Busca o indefinido, o enigmático, o sombrio, não 

só porque sabe que parece ser mais ricamente alusiva quanto mais vaga for, mas 

também porque um poema deve, em sua opinião, „ser algo misterioso, para o qual o 

leitor tenha de buscar solução‟” (HAUSER, 1998, p. 928). Desse modo, eles adotam 

uma nova forma de linguagem, na qual a sintaxe e o vocabulário místico pretendem 

se distinguir da língua corrente e da linguagem dos jornais.  

O movimento simbolista é segundo Illouz (2004, p. 62) afirma, é uma recusa 

da fidelidade mimética, e o seu valor está na sugestão e na visão interior de um 

sujeito em crise. Nesse aspecto, ele se distingue do Impressionismo, visto que esta 

corrente artística se propôs a representar uma visão das coisas exteriores.  

No entanto os dois movimentos citados se aproximam quanto à consciência 

de que a realidade do mundo é mutável. Por sua vez, o modo como os 

impressionistas enxergam a realidade estava atrelado às experiências óticas. O 

estudo da luminosidade realizado por eles mudou a maneira de representar as cores 

e os objetos diretamente expostos à luz. Assim sendo, os contornos do desenho 

foram apagados. Este traço os aproxima dos simbolistas. A realidade física e 

material possui para estes um valor limitado e secundário. Sob o plano da arte sua 

representação tem apenas um significado superficial. 

A própria definição do movimento simbolista parece ser um reflexo da 

mutabilidade do mundo moderno, já que o grupo não consegue definir com clareza 

sua respectiva teoria. Após cinco anos do manifesto simbolista, Jean Morèas funda 

juntamente com Charles Maurras, Raimond de la Thailhède, Maurice du Plessys a 

École Romane. Na carta que Morèas escreve ao jornal Le Figaro (14 septembre, 

1891) ele conclama a volta de uma tradição francesa, e rejeita o próprio movimento 
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simbolista que ajudou a fundar, alegando que o movimento se nutria de outras 

culturas que não eram francesas. Morèas define a École Romane nesses termos: 

 

L‟École Romane française revendique le principe gréco-latin, principe 
fondamental des lettres françaises qui on fleurit au onzième, 
douzième et trezième siècles avec nos trouvères au seizième avec 
Ronsard et son école, au dix-septième avec Racine et la Fontaine. 
Aux quatorzième et quinzième siècles ainsi qu‟au dix-huitième, le 
principe gréco-latin cesse d‟être une source vive d‟inspiration et ne se 
manifeste que par la voix de quelques excellents poètes tels que 
Guillaume de Machaut, Villon et André Chénier. Ce fut le romantisme 
qui altéra ce principe dans la conception comme dans le style, 
frustrant ainsi les Muses françaises de leur héritage légitime.153 
(MORÈAS, 1891, p. 1) 

 

O grupo de poetas liderado por Morèas pregava um retorno aos versos 

alexandrinos e a retomada do modelo da poesia clássica francesa de Ronsard, 

Racine, Boileau, entre outros. Apesar de o movimento requerer a adoção dos versos 

tradicionais, as cesuras eram múltiplas e móveis, fato que concede certa liberdade 

aos versos: 

 

O toi que sur mes jours de tristesse et d‟épreuve 
  Seul reluis encore, 
Comme un ciel étoilé que dans la nuit d‟un fleuve 
  Brise ses flèches d‟or, 
 

Aimable poésie, eveloppe mon âme 
  D‟un subtil élément: 
Que je devienne l‟eau, la tempête, la flamme, 
  La feuille et le sarment; 
Que sans m‟inquiéter de ce qui trouble l‟homme 
  Je croisse verdoyant, 
Tel un chaîne divin, et que je me consomme 
  Comme le feu brillant!154155 
(STANCES XII, 1901, p. 32) 

 

                                                           
153

 A Escola Romana francesa reivindica o princípio greco-latino, princípio fundamental das letras 
francesas que floresceram nos séculos onze, doze e treze com Racine e La Fontaine. Nos séculos 
catorze e quinze, assim como  o dezoito, o princípio greco-latino deixa de ser uma fonte viva de 
inspiração e se manifesta apenas pela voz de excelentes poetas como Guillaume de Machaut, Villon 
e André Chénier. O Romantismo alterou este princípio na concepção e no estilo, frustrando assim as 
Musas francesas de seu legítimo legado. 
154

 Esse poema encontra-se no livro III das Stances 
155

 O tu que em meus dias de tristeza e sofrimento/Só reluzes ainda,/Como um céu estrelado que na 
noite de um rio/Quebra suas flechas douradas,/Amável poesia, envolves minha alma/De um leve 
elemento:/Que eu me torne a água. A tempestade, a chama,/A folha e o sarmento;/Que sem me 
preocupar do que perturba o homem/Eu cresça verdejante,/Como um carvalho divino, e que eu me 
consuma/Como o fogo brilhante! 
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O direcionamento da École Romane é o de uma poesia de evocação simples 

e direta evitando o hermetismo do início do Simbolismo. Na análise de Décaudin 

sobre Les Stances de Morèas, o autor afirma que há na obra um romantismo 

dominado, e uma depuração dos sentimentos: “C‟est devenu une banalité[...] de 

constater qu‟il y a dans ces pièces un romantisme dominé, une épuration de 

sentiments et de l‟expérience vécue réduisant à l‟essentielle, à quelques lieux 

communs d‟une éternelle vérité, le drame de son existence individuelle”156 

(DÉCAUDIN, 2013, p. 110). 

O retorno ao modelo clássico preconizado por Morèas aponta para um 

arrefecimento da poesia simbolista que enxergava no vocabulário místico um meio 

de linguagem diferenciada da cotidiana. Para conceder esse efeito velado, além da 

sinestesia, os simbolistas empregaram com frequência figuras de linguagem, como o 

anacoluto, e a elipse que lhe permitiam trabalhar a simbologia em lugar da 

nomeação direta das coisas.  

Talvez pela repercussão causada pelo manifesto simbolista, se pensou que a 

partir desse momento a poesia seguiria a via da revolução da forma. No entanto, o 

fim do século XIX testemunha o retorno da ordem, e deseja uma poesia inspirada na 

natureza e na vida. Em 1899 surge uma nova tendência literária pós-simbolista, que 

foi uma poesia reativa contra o culto das sensações raras e o excesso de 

originalidade verbal. É fato que a poesia seguia uma nova via, cujo caminho era o da 

reconciliação com a vida: “Partout on constate que la littérature hésite et piétine. Elle 

échappe définitivement au psychologisme falot, au symbolisme indécis et vain, et ne 

peut se résoudre à choisir entre des directions diverses.”157 (Ibid., p. 166). 

Um artigo de Proust publicado em 1896 reprova o hermetismo da poesia. O 

título do artigo é Contre L’obscurité [Contra a obscuridade]. Nele, o autor sugere 

uma poesia inspirada na natureza e nos mistérios da vida. Para Proust, a 

obscuridade do estilo e da língua torna impossível a compreensão do poema: “il est 

méprisable de rendre l‟accès impossible par l‟obscurité de la langue et du style”158 

(PROUST, 1896, p. 70). Essa é a mesma opinião da qual Anna de Noailles 

                                                           
156

 Tornou-se uma banalidade [...] constatar que há nessas peças um romantismo dominado, uma 
depuração de sentimentos e da experiência vivida reduzindo ao essencial, a alguns lugares comuns 
de uma verdade eterna, o drama de sua existência individual. 
157

 Em todos os lugares vemos que a literatura hesita e pisoteia. Ela escapa definitivamente ao 
psicologismo inconsistente, ao simbolismo indeciso e vão e não se decide entre as diferentes 
direções. 
158

 É desprezível tornar impossível o acesso pela obscuridade da língua e do estilo. 
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compartilha, como mencionamos no capítulo I. O escritor continua seu argumento 

sobre o hermetismo da nova poesia afirmando que se as sensações obscuras são 

mais interessantes para o poeta, é sob a condição de que, se ele empregá-las ele as 

torne claras. Segundo o autor, o que é desprezível em alguns poetas é o 

preciosismo pelo preciosismo. Na concepção de Proust o poeta pode se servir de 

imagens simbólicas, entretanto, sem que elas venham comprometer a compreensão 

do leitor.  

Em relação ao hermetismo pelo qual é acusada a obra simbolista, os poetas 

argumentam que esse é um artifício para proteger suas obras do vulgar. Aspecto 

que Proust rebaterá quando afirmou que a obra puramente simbolista corre o risco 

de lhe faltar vida e se torna apenas fria alegoria. Em se tratando da obra de Marcel 

Proust, o poeta soube explorar o espaço da memória, que é um aspecto usado pelos 

simbolistas. Proust trabalha as lembranças tendo relação com as sensações 

suscitadas pela experiência da vida. Nesse sentido da experiência, o romancista não 

foi o único a entender que a literatura poderia dela se nutrir e conceder belas 

imagens do eu-profundo.Conforme desejavam os simbolistas. Essa parece ter sido a 

via tomada por alguns poetas do final do século XIX.  

Bertrand Marchal esclarece que houve um grupo emergente de simbolistas de 

Francis Jammes a Paul Fort, Saint Paul-Roux, que abandonaram as brumas do 

idealismo já enfraquecido e aderiram a um lirismo simples e uma poesia do ar livre. 

Um nome de importância para a poesia de reconciliação com a vida é o de Jammes. 

Segundo Décaudin, Francis Jammes foi uma influência para o movimento poético, e 

sua poética apresenta familiaridade com os objetos, as plantas, os animais. Além 

disso possuía uma sensibilidade sempre em alerta e um sentimentalismo quase que 

ingênuo como observamos no poema que segue: 

 

Les maisons pointues ont l‟air de pencher. On dirait  
qu‟elles tombent. Les mâts des vaisseaux qui s‟embrouil 
      [lent 
dans le ciel sont penchés comme des branches sèches 
au milieu de verdure, de rouge, de rouille, 
de harengs saurs, de peuax de mouton et de houille.159 
(AMSTERDAM160, 1900, p. 333)  

 
                                                           
159

 As casas delgadas parecem se curvar. Diria-se/Que elas caem. Os mastros das naus que se 
confundem/no ar estão pendentes como galhos secos/no meio do verdor, do vermelho, da 
ferrugem,/de arenques salgados, de peles de carneiro e de óleo 
160

 La poésie Symboliste, anthologie, 1971 
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A sensibilidade da poesia de Jammes é percebida como o fim do Simbolismo. 

Portanto Michel Décaudin afirmará que: "S‟il y a encore des symbolistes em 1900, il 

n‟y a plus de symbolisme. Plus rien qui ressemble à l‟esprit qui régnait en 1893-94 

dans les cercles littéraires”161 (DÉCAUDIN, 2013, p. 101). A constatação do 

surgimento de uma poesia de reconciliação com a vida nos permite perceber que a 

partir de então o eu-lírico busca como elemento da sua poética imagens externas. 

De mesmo modo, percebemos na poesia de Jammes um aspecto que a associa à 

imagens pictóricas.  

Na paisagem descrita no poema observamos uma indefinição que remete ao 

Impressionismo: ont l’air de pencher [parecem se curvar], comme des branches 

[como galhos]. Bernard Vouilloux (1989) nomeia esse tipo de expressão de outils 

évocateurs [ferramentas evocadoras]. Essas ferramentas concedem ao texto ou ao 

poema uma característica de imagem instável representando a temporalidade, 

porém o desafio maior dos literatos é a transposição da espacialidade para a escrita. 

Conforme já mencionado anteriormente, a visão clássica sobre a pintura é de 

que esta representa uma espacialidade e a literatura uma temporalidade. Na pintura 

medieval, os artistas conseguiram através dos trípticos transpor para a tela a 

multiplicidade temporal, o quadro que oferece cenas sucessivas e articula vários 

momentos de uma história. Na compreensão de Bergez (2011) os vários objetos que 

compõem o tríptico se assemelham a sintagmas articulados entre eles, favorecendo 

uma leitura linear da narrativa exposta na tela. 

No século XX quando a pintura serve de inspiração para a poesia moderna, 

os literatos lançam mão mais do que de elementos evocativos para transpor para a 

poesia a simultaneidade do tempo e do espaço, algo já conseguido pelos pintores. 

Por isso, abordaremos como a proximidade entre texto e imagem, buscada pelos 

poetas, serviu para dar uma nova forma e conteúdo à poesia. 

 

                                                           
161

 Se há ainda simbolistas em 1900, não há mais Simbolismo. Nada se parece com o pensamento 
que reinava em 1893-94 nos círculos literários. 
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2.4. O advento da poesia moderna do século XX 

 

Analisando a evolução artística que se operou desde o Romantismo, 

percebemos que todo o período de mudanças na arte é marcado pela transformação 

do pensamento filosófico, social, e científico. Tanto em literatura quanto em pintura, 

a nova visão do mundo e suas transformações servem de impulso para que os 

artistas reflitam sobre a expressão artística. A dinâmica desse mundo moderno 

desafia os pintores a representar a mobilidade na obra pictórica, esta 

tradicionalmente associada à imobilidade. Assim sendo, as correntes artísticas 

modernas, desde o século XIX, se inspirarão na própria movimentação da 

urbanidade.  

Bergez (2011, p. 32) comenta que a pintura tenta integralizar a categoria do 

movimento, característica reservada até então à escrita. As cenas do cotidiano que 

encantaram os Impressionistas no século XIX se prolongam até o século XX. A 

modernidade é um tema recorrente para esses artistas e escritores de fim do século 

De fato, o Impressionismo foi precursor de uma técnica e temática que 

mudam a direção da arte, a partir de então a arte buscava sua autonomia que se 

afirma na obra dos impressionistas.  

A evolução cultural do fim do século XIX destaca literários e artistas, que 

pertencendo a um mesmo movimento discordavam em ideias, e buscavam se 

expressar individualmente não seguindo padrões que os identificariam como 

pertencentes a uma determinada corrente artística ou literária.  

A discussão sobre a poesia do fim do século XIX é mostrada na enquete 

sobre a evolução literária realizada por Jules Huret em 1891. Os escritores 

participantes opinam sobre os vários movimentos que coabitam o fim do século. 

Jules Lemaître, um dos entrevistados, reconhece esse estado de dinamismo 

finissecular.  

Segundo o poeta, há uma anarquia em todas as artes e por isso, não se pode 

mais se referir a elas colocando etiquetas, fato que verificamos nos movimentos 

culturais do Impressionismo e do Simbolismo que se diversificaram dentro da própria 

corrente rompendo com a concepção de uma arte que segue padrões estéticos 

rígidos. Este fator anuncia a busca da autonomia da arte que se acentua a partir do 

século XX. Por essa razão a dificuldade de periodização é evidente, pois ela não é 
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eficaz para dar conta de quando termina o século XIX e de quando começa o século 

XX.  

Nesse sentido, Compagnon afirma que a todo momento coabitam homens e 

obras de épocas diferentes, como o verso alexandrino e os versos livres. Segundo o 

autor a literatura não é homogênea, nem unívoca (COMPAGNON, 2008, p. 549). 

Isto posto, fica patente que a literatura não rompeu totalmente com os movimentos 

literários que antecederam o século XX. 

A partir dos anos 1900 não se pode mais classificar a arte em correntes 

específicas, porém é possível encontrar traços que a identifiquem como moderna. 

De fato, as datas, que historiadores tentam destacar como iniciadoras de uma 

renovação artística são importantes para marcar os grandes momentos. Mas na 

verdade não existe uma ruptura total, porque sempre na história da literatura haverá 

as ideias inovadoras e os que a elas se opõem. 

Sobre o terreno de indecisão no qual patina a poesia do início do século XX 

Michel Décaudin (2013, p. 498) explica que ela se situa em duas vias, uma poesia 

que tende ao Impressionismo e outra que toma o caminho do misticismo, do 

espiritual: 

 

D‟une part la poésie tend à l‟impressionnisme et se complaît dans les 
notations fugitives, que se soient les paysages tremblants et quase-
irréels de Connaissance de l‟est, les instants immobilisés dans le 
dessin d‟un calligramme, les nuances [...] D‟autre part, elle est 
mouvement mystique, exercice spirituel, quête de Dieu, non 
seulement chez les grandes poètes chrétiens Claudel ou Péguy 
[...]dans le cri désespéré de Zone ou dans celui des Pâques[...]la 
pure impression ne suffit pas plus à cette poésie que la seule 
évasion.162 (DÉCAUDIN, 2013, p. 498) 

 

Décaudin comenta sobre o conteúdo e à temática da nova poesia. Mas 

também analisa a coabitação dos versos alexandrinos e dos versos livres, que o 

autor denomina de “ordem e aventura”. Este crítico vê no retorno ao Classicismo a 

necessidade de estabilidade moral e estética, ao mesmo tempo que: “une 

organisation introduite dans le chaos de la vie affective et des perceptions du monde 

                                                           
162

 Por um lado, a poesia tende ao impressionismo e se delicia em notações fugitivas, seja as 
paisagens tempestuosas e quase irreais do Conaissance de l‟est, os momentos imobilizados no 
desenho de um caligrama, as nuances [...] Por outro lado, é um movimento místico, um exercício 
espiritual, uma busca por Deus, não só entre os grandes poetas cristãos Claudel ou Peguy [...] no 
grito desesperado de Zone ou de Pâques [...] a impressão pura não é mais suficiente para esta 
poesia do que a única evasão. 
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extérieur, mais parallèlement se développe la volonté de ne rien laisser échapper de 

la matière nouvelle que la civilisation du XXè siècle naissant offre au poète.”163 

(DÉCAUDIN, 2013, p. 499). 

Na poesia, a preferência pelos versos alexandrinos, e a valorização dos mitos 

greco-latinos evidenciam o retorno a uma tradição clássica. Alguns poetas, como 

Jean Morèas a consideravam uma herança legítima da literatura francesa: “Cette 

atitude, à l‟évidence réactionnaire et anti-moderniste, se place sous l‟égide de 

Charles Maurras qui acusa les hommes du XIXè siècle d‟avoir corrompu la langue, 

dégradé le style poétique et brisé le vers”164 (MAULPOIX., 2006, p. 287). 

O Simbolismo, mesmo após a morte de Mallarmé, não foi de todo extinto. 

Entretanto, a evasão no sonho e na música são substituídos pela emoção, a 

multidão, e a cidade. Conforme afirmou Décaudin (2013), a poesia do início do 

século XX é de celebração da vida. Vitalismo, eis a palavra que descreve o espírito 

do homem de 1900. Esse período fica marcado pelo culto à existência, e retorno ao 

panteísmo. A tendência da literatura dos primeiros anos do século XX, para aqueles 

que eram a favor da tradição, parece ser o de um retorno à forma clássica, porém 

ousada no tema e na inspiração. 

Concomitante, ao processo de retorno a uma tradição greco-romana a 

efervescência da vida finissecular e suas invenções suscitaram no homem um 

entusiasmo pelas descobertas da modernidade. De acordo com a visão social, o 

contexto artístico e literário foi afetado pelo sistema de industrialização iniciado no 

século XIX. A ciência positivista dominou durante muito tempo o pensamento do 

homem moderno.  

Para o positivismo, tudo aquilo que não poderia ser observado, 

experimentado e demonstrado não merecia crédito. O clima de otimismo em relação 

à ciência e ao progresso a ela atrelado, era passado pelos ideais da Terceira 

República. Contudo, os literários viam com certo ceticismo os valores transmitidos 

pela modernidade industrial, no meio da qual impera a religião, a ciência e a razão. 
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 [...] uma organização introduzida no caos da vida afetiva e das percepções do mundo exterior, mas 
paralelamente se desenvolve o desejo de nada deixar escapar da nova matéria da civilização que o 
nascente século XX oferece ao poeta. 
164

 Essa atitude, de evidência reacionária e antimodernista, coloca-se sob a égide de Charles Maurras 
que acusa os homens do século XIX de ter corrompido a língua, degradado o estilo poético e 
infringido o verso. 
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Segundo Weisgerber (1986), a exultação do homem pela máquina ganhou 

força na arte da vanguarda165, sobretudo após a publicação do manifesto Futurista 

em 1909 pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti. A partir de então houve a 

consolidação de uma literatura de temática modernista, e que remetia ao 

encantamento pela novidade (a roda, a velocidade, o automóvel, a aviação). No 

início do século XX o automóvel e a velocidade fizeram parte da temática 

vanguardista: “c‟est l‟emprise exercée par le rythme de la vie industrielle, par la 

religion de la vitesse, par les nouveaux moyens de communication et de diffusion 

(auto, radio, cinéma, etc.) sur la conscience du temps et de l‟espace”166 

(WEISGERBER, 1986, p. 82). 

De fato, na transição do século houve um momento de busca de adequação 

da poesia, que desde a metade do século XIX passava por transformação na sua 

linguagem e mais tarde na sua forma com os versos livres. A patir de 1900, aqueles 

ligados ao Simbolismo, a exemplo de Henri de Régnier e gustave Kahn, dão sinal de 

novas aberturas publicando romances. Essa nova tendência é vista por Décaudin 

(2013, p. 109) como um sinal de esgotamento da forma poética, a qual os 

simbolistas consideravam como arte suprema. O que se pode observar a partir 

desse momento de transição é uma tentativa de reagrupamento literário. 

Após os primeiros embates entre os neoclassicistas e os modernos, a poesia, 

em 1908, caminha para uma acomodação das várias manifestações artísticas. O 

início do século foi marcado pelo ecletismo da arte. Os escritores e pintores tinham a 

tendência de rejeitar e ver com desconfiança as tentativas de teorização estética da 

arte: “C‟est tout d‟abord un large écletisme fondé sur l‟indifférence ou la défiance à 

l‟égard des théories et des écoles auxquelles on oppose la valeur universelle de tout 

art”167 (DÉCAUDIN, 2013, p. 274).  

O século XX presencia a permanência de uma poesia aliada ao antigo e ao 

novo: versos clássicos e inserção de imagens contemporâneas aos poetas, assim 

como o trem, o telefone, o e telégrafo. A sensibilidade poética deslocava-se em 

direção à estética do novo, isto significava adoção de um lirismo do moderno. A 
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 Podemos constatar esse deleite por temas referentes à modernização citadina na poética de 
Baudelaire, como na expressão pictórica dos impressionistas. Os artistas e poetas fizeram menção do 
fluxo das multidões, nas obras dos impressionistas o trem e as estações foram algumas vezes 
retratados. 
166

 É a pressão exercida pelo ritmo da vida industrial, pela religião da velocidade, pelos novos meios 
de comunicação e de difusão (automóvel, rádio, cinema, etc) da consciência de tempo e espaço. 
167

 Em primeiro lugar, é um largo ecletismo fundado sob a indiferença ou desconfiança em relação às 
teorias e Escolas às quais se opõe o valor universal de toda arte. 
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nova poesia se apresenta como uma sensibilidade palpitante que reverbera em uma 

consciência aguda sobre a vida.  

O intento dos poetas ao reunir os vários movimentos literários aparece em 

algumas revistas da época, cuja editoração era uma abertura às mais variadas 

opiniões. A publicação de Akademos se autodenomina uma revista de arte livre. As 

suas edições tratavam dos diversos campos artísticos quer fossem herdeiros da 

tradição ou fossem inovadores. 

 

Ces nombreuses manifestations d‟écletisme ont entre elles plusieurs 
points en comuns. Acceptant toutes les formes présentes de l‟art, 
elles se doivent aussi de reconnaître celles du passé; aussi les voit-
on se réclamer de la tradition, de la continuité de la poésie française; 
il n‟est plus question de se dresser contre le Parnasse ou le 
Symbolisme mais d‟accepter leur héritage sans les imiter.168 
(DÉCAUDIN, 2013, p. 278) 

 

Entre o período finissecular e o início do século XX o ritmo do mundo parece 

ter acelerado. E como observado pelos críticos, a poesia também empreende uma 

nova cadência. Para tanto, a temática da viagem segue uma direção diferente no 

século XX: “Il s‟agit moins d‟y répertorier le pittoresque et le coloré que de 

redécouvrir et d‟y faire saillir un nouveau sentiment de l‟élémentaire et de la 

présence”169 (MAULPOIX, 2006, p. 291). O escritor não se contenta apenas em 

descrever um cenário exótico, mas ele é diretamente confrontado por essa realidade 

do estrangeiro, isto é, ele é parte dessa existência. Paul Claudel (1868-1955) segue 

essa linha do sujeito implicado na cultura do outro. Sua obra Connaissance de L’Est 

[Conhecimento do leste] é narrada em primeira pessoa. Um dos trechos do livro 

reflete o afã do homem moderno pelo grande largo: 

 

Ce c‟est qui rend un retour plus triste qu‟un départ. Le voyageur 
rentre chez lui comme un hôte; il est étranger à tout, et tout est lui 
étrange. Servante, suspends seulement le manteau de voyage et ne 
l‟emporte point. De nouveau il faudra partir! À la table de famille le 
voici qui se rassied, convive suspect et précaire. Mais, parents, non! 
Ce passant que vous avez accueilli, les oreilles pleines du fracas des 
trains et de la clameur de la mer, oscillant comme un homme qui 
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 Estas numerosas manifestações de ecletismo tem entre elas vários pontos em comum. Aceitando 
todas as atuais formas da arte, elas devem também reconhecer as do passado; também vemo-las 
reivindicando a tradição, a continuidade da poesia francesa; não é mais uma questão de se levantar 
contra o Parnaso ou o Simbolismo, mas aceitar suas heranças sem imitá-los. 
169

 É menos uma questão de listar o pitoresco e o colorido do que redescobrir e mostrar um novo 
sentimento do elementar e da presença. 
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rêve, du profond mouvement qu‟il sent encore sous ses pieds et qui 
va le remporter, n‟est plus le même homme que vous conduisites au 
quai fatal. La séparation a eu lieu, et l‟exil où il est entré le suit.170 
(CLAUDEL, 1900, p. 31-32)  

 

O trecho apresentado por Claudel nos revela um eu-lírico que é de todo lugar, 

mas também de lugar algum: “La séparation a eu lieu, et l‟exil où il est entré le suit”. 

Igualmente, o eu-lírico deixa transparecer que ele é um homem moldado pelo 

contato com outra cultura: “n‟est plus le même homme que vous conduisites au quai 

fatal”. A literatura do século XX nos apresenta um homem cosmopolita sempre em 

movimentação. E pronto a partir. Essa temática da partida ao estrangeiro fez parte 

também do Romantismo, mas como já observamos anteriormente, a literatura do 

começo do século XX tenta adequar tradição e modernidade.  

De acordo com Claude Millet (2007) para os românticos o deslocamento em 

direção aos países longínquos configura duas características do movimento: a 

primeira de uma evasão da alma, e a segunda de ordem estética, que seria a de 

conceder à corrente do Romantismo fundamentos para uma nova literatura. 

Entendemos que para o homem do século XX, viajar está mais ligado ao lado 

estético da literatura, que por sua vez quer expressar o lirismo moderno. Na poética 

de Blaise Cendrars (1887-1961) poeta de origem suíça, o cosmopolitismo se faz 

presente:  

 

Quand tu aimes il faut partir 
Ne larmoie pas en souriant 
Ne te niche pas entre deux seins 
Respire marche va-t-en171 172 
(CENDRARS, 1924, p. 149) 

 

A mesma necessidade de franquear as fronteiras é observada nesse poema. 

Contudo, constatamos que em Cendrars esse sentimento parece ser uma questão 
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 Isto é o que transforma um retorno mais triste do que uma partida. O viajante retorna para casa 
como convidado; Ele é um estranho para tudo, e tudo é estranho para ele. Servo, suspenda apenas a 
capa de viagem e não a retire. Mais uma vez ele terá que sair! Na mesa da família, ele está sentado 
de novo, um convidado suspeito e precário. Mas, pais, não! Este transeunte que você recebeu, 
ouvidos cheios do barulho dos trens e do clamor do mar, oscilando como um homem que sonha, o 
movimento profundo que ele ainda sente sob seus pés e que vai ganhar, não é mais o mesmo 
homem que você dirige para o cais fatal. A separação ocorreu, e o exílio que ele entrou segue-o. 
171

 O poema faz parte da obra Feuilles de Routes (1924). 
172

Quando tu amas é preciso partir/Não lacrimeje sorrindo/Não te aninhe entre dois seios/Respire 
ande parta. 
 



112 
 

vital: Il faut partir [é preciso partir] e o poeta retoma a expressão por diversas vezes 

reforçando a primordialidade da “mobilisation géographique” [mobilização 

geográfica]. 

Essa é uma poesia da trepidação, da velocidade, do maquinismo. Segundo 

Yves Vadé (1995) houve no século XX uma verdadeira revolução da forma e da 

temática poética. De acordo com o autor, a poesia de Guillaume Apollinaire assina 

uma reconciliação não apenas com as aparências estéticas do mundo moderno, 

mas também com sua dinâmica profunda, o que implica economia, indústria, 

publicidade. As colagens e os efeitos da simultaneidade são audácias formais 

encontradas em sua obra. 

Acrescentamos que a ousadia acordada pela nova poesia é fruto da realidade 

contemporânea dos artistas e literários. Entretanto, a inovação poética e das artes 

no início do século XX dará margem para a discussão entre os tradicionais e 

aqueles que se aventuram na renovação das diversas expressões artísticas: “Par 

palier et impulsions le nouveau siècle sort de l‟ancien”173 (MAULPOIX, 2006, p. 293). 

É dessa maneira que Maulpoix define o novo século, que é uma mistura de tradição 

e modernismo. 

O escritor Georges Duhamel (1884-1966) escreveu um artigo em 1914 para a 

revista Mercure de France que trata sobre dois conteúdos da poesia do início do 

século XX, evasão e aceitação. Ele discute sobre a poesia que tem por temática a 

vida e outra de tendência simbolista, o sonho, o misticismo. O autor não manifesta 

com clareza seu posicionamento. Mas percebemos sua inclinação pela poesia de 

tema modernista. De igual modo, Duhamel nos faz entender que a nova poesia pode 

se alimentar de todas as circunstâncias que se apresentam ao artista. Os dois 

poetas mencionados no artigo se distinguem na maneira que encaram a vida. O 

primeiro deles é aquele que se evade, o segundo aceita a circunstância e consegue 

ver poesia nela:  

 

Si l‟évasion représente la solution élégante du problème, 
l‟acceptation me semble la solution juste, la solution par excellence, 
celle qui n‟escamote pas la difficulté, mais    en fait comprendre toute 
l‟étendue [...] Mais celui qui s‟est réfugié dans le monde des choses 

                                                           
173

 Por patamares e impulsões o novo século se despede do antigo. 
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et des événements fictifs ne change pas de vie: il renonce à la vie174. 
(DUHAMEL, 1913, p. 129).  

 

O termo vitalidade, este diretamente relacionado com a paixão pela vida, e 

integra o conteúdo do lirismo moderno. Segundo Maulpoix (2006, p. 286), o lirismo, 

ao mesmo tempo em que busca uma nova ordem reencontra, suas raízes se 

religando à natureza, à intimidade, ou tenta fazer ouvir as vozes e os ruídos da 

cidade:  

O homem moderno se sente impelido por uma energia motivadora, que o leva 

a se inspirar do lirismo de sua época. Esse homem está mais consciente de seu 

tempo, tanto pelo desenvolvimento do pensamento filosófico e científico, mas 

também pela difusão de jornais, revistas, que facilitaram o acesso às informações. A 

aproximação cultural aconteceu por intermédio dos contatos interpessoais entre 

jovens pintores e poetas.Essa frequentação vem contribuir para a evolução artística 

do início do século: 

 

Au début du XXè siècle, Paris devient le lieu de rencontre de jeunes 
écrivains et peintres issus de diverses origines qui participent 
activement aux discussions entreprises et contribuent à travers l‟art à 
l‟évolution non seulement esthétique, mais aussi sociale. Des formes 
artistiques se mettent alors en contact afin d‟exprimer les nouvelles 
sensations et réalités175. (CHIANCA, 2013, p. 17) 

 

As artes e a poesia se aproximam num sincretismo inédito, o que vem mudar 

o próprio aspecto visual do texto que Maulpoix (2006, p. 294) vai chamar de “lirismo 

visual”, isto significa uma picturalização do sentimento lírico. Os poetas desejam aliar 

em uma mesma expressão artística texto e imagem. A justaposição, a 

simultaneidade176, e a ruptura da linearidade do poema, são alguns dos traços da 

evolução estética moderna tanto da pintura quanto da literatura. Ao estabelecer essa 

quebra na linearidade, o poeta desejava dar novos ordenamentos de leitura ao 
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 Se a evasão representa a solução elegante do problema, a aceitação me parece a solução justa, a 
solução por excelência, a que não esconde a dificuldade, mas que compreende toda a extensão [...] 
Mas aquele que se refugiou no mundo das coisas e das circunstâncias fictícias não muda a vida: ele 
renuncia à vida. 
175

 No início do século XX, Paris se torna o lugar de encontro de jovens escritores e pintores saídos 
de diversas origens que participam ativamente das discussões empreendidas e contribuem através 
da arte para a evolução não sé estética, mas também social. As formas artísticas se colocam em 
contato a fim de exprimir as novas sensações e realidades. 
176

 Desenvolvemos a simultaneidade no subcapítulo subsequente. 
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poema, dessa maneira a obra possuirá a possibilidade de uma constante renovação, 

a exemplo do mundo moderno no qual o poeta está implicado. 

A publicidade, as colagens, e os temas prosaicos fazem parte da poesia do 

século XX. O poema ganha uma nova percepção que está diretamente relacionada 

com a temática do moderno. No entanto, o século XX foi mais além na 

representação do novo, ousando na forma do poema, incluindo no conteúdo deste 

fragmentos de conversas numa tentativa de traduzir nele o mundo que transborda 

em novidades:  

 

La poésie se présente alors résolument comme une parole debordée 
autant que débordante [...] Le parti pris de prosaïsme qui gagne alors 
la poésie traduit l‟excès de perceptions et des sensations nouvelles 
qui sollicitent le regard du poète sans que son discours puisse les 
ordonner comme naguère.177 (MAULPOIX, 2006, p. 295)  

 

É fato que, para que a poesia e a arte pudessem dar conta do ritmo acelerado 

do início do século, seria necessário estabelecer uma nova concepção estética 

adequada à cadência da vida contemporânea dos artistas. A arte e a literatura não 

se prendiam mais aos padrões tradicionais que as subjulgavam. O anseio que anima 

o novo século é a de encontrar poesia em tudo. Assim Décaudin afirma: “Saisir la 

poesie par tout où elle peut se trouver”178 (DÉCAUDIN, 2013, p. 499). A concepção 

do lirismo encontrado no cotidiano já havia sido iniciada com Baudelaire quando 

escreve sobre o Le Peintre de la vie moderne (1863) [O pintor da vida moderna]. Os 

poetas do século XX são continuadores desse olhar sobre a vida e direcionam suas 

obras para que texto e imagem ocupem o mesmo espaço, fato que constatamos em 

obras tanto literárias quanto pictóricas. 

Os artistas foram marcados pela consciência de um mundo cujas distâncias 

são repentinamente encurtadas pela facilidade do transporte e das ondas sem fio, 

como o telefone e o telégrafo. Estes pintores e poetas, sensibilizados pelo ritmo 

vertiginoso do século XX, desejam expressar em suas obras o absoluto. O homem 

não está mais isolado, e as fronteiras são transpostas com mais facilidade que nos 

séculos anteriores.  
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 A poesia se apresenta então definitivamente como uma palavra transbordada como transbordante 
[...] A tendência ao prosaísmo que a poesia ganha traduz o excesso de percepções e de sensações 
novas que solicitam o olhar do poeta sem que seu discurso possa ordenar como outrora. 
178

 Apreender a poesia por toda parte onde ela possa se achar. 
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Por causa do ritmo frenético da modernidade, os escritores e artistas sentem 

a necessidade de encontrar uma linguagem que expresse a rapidez do mundo. “Il 

avait une urgence de parole face aux déplacements rapides du monde, basculante 

de la pérennité de ses lois à l‟accélération de ses mutations”179 (BOBLET & VIART, 

1996, p. 20). Face à urgência da palavra mencionada por Boblet e Viart, a técnica da 

simultaneidade foi uma via encontrada para dar conta da multiplicação de sensações 

e de informações do século XX. A simultaneidade é então a expressão do diverso 

em um mesmo momento.  

O crítico literário e diretor de cinema Jean Epstein (1897-1953) percebe essa 

mobilidade existente na arte e na poesia modernas. Segundo Epstein a descrição 

meditativa e lenta está acabada. Assim ele define a nova poesia: “L‟instantané, seul 

mode de photographie sincère devient aussi le mode prépondérant en littérature. On 

a appelé cela le dynamisme”180 (EPSTEIN, 1921, p. 73). As descrições rápidas e às 

vezes confusas podem ser justificadas pelo dinamismo do mundo moderno. 

De acordo com a estética da simultaneidade, a noção do simultâneo pode ser 

percebida sob quatro formas diferentes. A saber: do ponto de vista da realidade 

objetiva, da percepção subjetiva, da consciência e da expressão artística. Boblet e 

Viart (1996, p. 20) explicam que na realidade objetiva são simultâneos os 

acontecimentos que se produzem ao mesmo tempo, e não necessariamente em um 

mesmo lugar. A noção da percepção é considerada simultânea às sensações 

recebidas em um mesmo momento por um dado sujeito. Quando se trata da 

consciência, a simultaneidade pode englobar elementos de natureza distinta que 

podem sobrepor-se: ideias, lembranças, sonhos, e devaneios. E por fim a 

simultaneidade artística consiste na expressão de várias coisas ao mesmo tempo.  

A partir do instante que o homem toma consciência da simultaneidade dos 

acontecimentos, da simultaneidade do conteúdo da consciência e das sensações e 

consequentemente do desejo de exprimi-los a uma só vez, é que nasce a 

simultaneidade artística e isso pode ser verificado nas várias cenas representadas 

em uma mesma tela. 
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 Havia uma urgência de palavra face aos deslocamentos rápidos do mundo, desequilibrando a 
perenidade de suas leis com a aceleração de suas mutações. 
180

 O intântaneo, único modo da fotografia sincera torna-se também o modo dominante em literatura. 
Chamamos isso de dinamismo. 
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A simultaneidade é um dos traços representativo da obra artística do período 

transitório entre os séculos. Algumas das obras de Robert Delaunay (1885-1941) 

são expressões da dinâmica do tempo contemporâneo dos artistas. 

 

Figura 13: DELAUNAY, O time de Cardiff, 1913, óleo sobre tela, 326 cm x 208 cm. 

 
Fonte: Museu de arte moderna de Paris 

 

Na tela, Delaunay justapõe imagens que traduzem a realidade do pintor. Em 

um mesmo quadro são colocados lado a lado diversos temas. O esporte, neste 

caso, os jogadores de Rugby pintados em plena ação, o aeroplano e a torre Eiffel, 

um dos símbolos da França moderna, na obra o tempo e o espaço se fusionam. 

Entretanto, esse é um aspecto já trabalhado pelos pintores impressionistas tanto na 

temática, quanto na técnica usada por eles. 

No campo literário o tempo e espaço são trabalhados com inspiração no 

pictórico. Blaise Cendrars, e Guillaume Apollinaire encabeçam o grupo de literários 

cujas obras são incorporadas pela estética do moderno. Verificamos que não só a 

forma da poesia é mudada, mas também o conteúdo. Isso pode ser conferido no 

poema de Blaise Cendrars: La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de 

France [A prosa do transiberiano e a pequena Jehanne da França], publicado em 

1913, mesmo ano da exposição da tela de Delaunay.  

Na tentativa de fusão entre literatura e imagem, o poema, além da técnica de 

justaposição de imagens, foi ilustrado por Sônia Delaunay (1885-1979) e editado em 
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formato de folder que ao ser aberto possibilita a leitura simultânea181 a da pintura e 

do texto, o que concedeu ao poema o título de primeiro livro simultâneo. Além disso, 

na Prose du Transsibérien são condensados em um tempo e espaço o presente e as 

imagens de ações reminiscentes.  

Elas se mesclam realizando um movimento que se assemelha a movência do 

pensamento: “En ce temps-là, j‟étais dans mon adolescence/J‟avais à peine seize 

ans et je ne souvenais déjà plus de mon enfance”182. O relato de Cerdrars sobre a 

viagem é fragmentado entre passado e presente, e concede descontinuidade à 

descrição, traço que caracteriza o mundo moderno. O poema é finalizado pelo verso: 

“Car l‟univers me déborde...” [pois o universo me transborda]. 

Esta constatação se evidenciará na obra artística do inicio do século. O 

fragmento é contrário à ideia de totalidade. A poesia moderna recusa a 

subordinação à forma detalhista da poesia herdeira da tradição clássica. A maioria 

dos poetas e dos artistas da época dá nova forma e conteúdo as suas obras: 

“parvenir à dire et comprendre le monde, il est la manifestation d‟un plaisir procuré 

par le travail mutuel du langage et de la langue”183 (GARRIGUES, 1995, p. 384). De 

fato, os poetas modernos, rompem com os versos tradicionais da poesia, e também 

com a sintaxe da língua. Os versos descontínuos, e a quebra das ideias dão ritmo 

ao poema. A imagem do inacabado integra tanto a obra pictórica quanto a literária. 

Christian Sénéchal (1933, p. 143) comenta que a poesia de Cendrars é feita de 

realidade cotidiana, sobretudo de movimento que podemos constatar no poema Tour 

(Torre): 

 

O sonde céleste! 
Pour le simultané Delaunay à qui je dédie ce poème, 
Tu es le pinceau qu‟il trempe dans la lumière 
Gong tam tam Zanzibar bête de la jungle rayons X express 
 Bistouri symphonie 
Tu es tout 
Tour 
Dieu antique 
Bête moderne 
Spectre solaire 
Sujet de mon poème 
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 Esta ideia foi tratada por Karina Chianca em uma comunicação em 2015 no XX Congresso 
Brasileiro dos professores de francês em Macapá. 
182

 Naquele tempo, eu estava na minha adolescência/Tinha apenas dezesseis anos e eu não me 
lembrava mais de minha infância. 
183

 Conseguir dizer e compreender o mundo é a manifestação de um prazer buscado pelo trabalho 
mútuo da linguagem e da língua 
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Tour 
Tour du monde 
Tour en mouvement184 
(CENDRARS, 1933, p. 148) 

 

A quase ausência de pontuação concede mais fluidez ao poema, e aos 

versos curtos são responsáveis pelo dinamismo presente neles. As estrofes não 

possuem uma regularidade de versos, estes têm um número maior de sílabas 

poéticas nas estrofes iniciais, porém alternados com versos mais curtos: “1910/ 

Castellamare / Je dînais d‟une orange à l‟ombre d‟un oranger/ quando tout à coup”185 

[...]. 

Essa particularidade dá ao poema o efeito do fragmentado e do simultâneo. 

Do mesmo modo, a disposição dos versos sobre a folha implica em uma distorção 

da imagem da torre, se assemelhando às representações desta temática celebrizada 

por Delaunay, como podemos observar na tela do pintor: 

 

Figura 14: DELAUNAY, Eiffel, 1910, óleo sobre tela, 202 cm x 138,5 cm. 

 
Fonte: Museu Guggenheim, Nova Iorque. 

                                                           
184

 O sonda celeste!/Para a simultaneidade Delaunay a quem dedico este poema,/Tu es o pincel que 
ele embebe de luz/Gong tam tam Zanzibar besta da floresta raios x expresso/Bisturi sinfonia/Tu es 
tudo/Torre/Deus antigo/Besta moderna/Espectro solar/Tema do meu poema/Torre/Torre do 
mundo/Torre em movimento 
185

 Castelamare/Eu jantava uma laranja a sombra de uma laranjeira/Quando de repente [...]. 
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Nesta obra tudo é impreciso, fragmentado e o artista representou imagens 

simultâneas das fachadas dos imóveis. Observamos uma atmosfera caótica e ao 

mesmo tempo em reconstrução. Parece-nos que a perspectiva esfacelada está em 

processo de recomposição. No poema de Cendrars, em nossa opinião, o poeta quis 

representar esta atmosfera indecisa e em transformação. Observamos que ao longo 

do poema a Torre passa por metamorfoses e isto foi resumido nos versos Tu es tout/ 

Tour, finalizando com Tour en mouvement. Na expressão do eu-lírico se percebe 

que não há uma definição exata do que é a Torre, e o reflexo do mundo dinâmico 

que os poetas e artistas buscavam simbolizar nesses cenários multifacetados.  

Nosso objetivo, ao fazermos alusão ao fragmentado, ao simultâneo, é de 

contextualizar o momento artístico do início do século XX. Esse é um período em 

que os artistas trabalham a fusão das artes, e em seguida estabelecer uma relação 

com a estética na obra de Anna de Noailles. Percebemos que na poética noailliana 

não há inovação da forma, porém identificamos que em alguns poemas a 

sensibilidade da poeta em trabalhar as imagens, a aproxima da arte do pintor. 
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CAPÍTULO III  

 

 
Le jardin toute entier était la poésie 

(Anna de Noailles)  
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3. A PICTURALIDADE NA POESIA DE ANNA DE NOAILLES 

 

Conforme já especificado anteriormente, a poesia de Anna de Noailles não 

apresenta inovação na forma e por isso não se pode coloca-la no grupo de poetas 

modernos. Porém, a sua poesia também não se encaixa no movimento romântico, 

tampouco o simbolista. A escritora, assim como muitos dos seus contemporâneos é 

um amálgama do moderno e da tradição. Na sua poética, nós encontramos 

elementos que se constituem parte da modernidade: como a urgência de palavras 

que expressam um dinamismo tanto de imagens mentais quanto visuais que, às 

vezes, imprimem á sua poesia um ritmo mais vivo. No subcapítulo trataremos dessa 

movência que faz parte da estética noailliana. De igual modo, buscaremos fazer o 

cotejamento entre a escrita pictórica de Anna de Noailles e a técnica da pintura 

impressionista.  

 

3.1. A poética de Anna de Noailles e o Impressionismo 

 

Os pintores impressionistas desenvolveram técnicas pictóricas visando 

apreender o movimento do tempo no mundo urbano e industrializado. Nesse 

sentido, os artistas se esforçaram em transcrever a perenidade das coisas, o lado 

efêmero da vida. A água muitas vezes retratada por eles,simboliza o escoamento do 

tempo. Este elemento também capta e reflete a luminosidade, desse modo, atua 

sobre as cores, conforme já tratamos em outro momento do trabalho.  

Os impressionistas procuram representar a ondulação da luz sobre a 

superfície da água, e do ambiente brumoso que dá um aspecto de indefinição ao 

objeto. Acrescentaremos a isto a técnica empregada no final do século XIX, a saber, 

as curtas e rápidas pinceladas sobre a tela. Estas exercem papel importante na 

transcrição da luz sobre a tela.  

Retomamos aqui um tema que já havíamos abordado no segundo capítulo do 

trabalho. A arte pictórica foi tradicionalmente associada ao fixo, enquanto que a 

poesia remete ao movimento. A representação clássica tende a separar as duas 

formas de arte classificando a pintura no campo do espaço e a poesia na do tempo.  

A partir do início da modernidade no século XIX, os pintores se debruçam 

sobre o aspecto movente da pintura. As discussões e proximidades entre artistas 

das diferentes expressões da arte refletem sobre suas formas de pensar e conceber 
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suas obras. Como verificamos na segunda parte da tese, a revolução artística 

favoreceu o diálogo entre literatura e pintura. Estas artes vão trabalhar o movimento 

e a simultaneidade, tornadas possíveis através do trabalho sobre a claridade e as 

cores.  

Anna de Noailles surge na cena artística, e partilha das discussões 

estabelecidas pelos artistas contemporâneos. Constatamos que sua segunda obra 

L’Ombre des jours (1902), comporta uma influência da arte pictórica. Percebemos 

que a atenção da poeta com o espaço exterior pode ser observado nas descrições 

de cenas simultâneas em uma mesma estrofe. Bem como as alusões cromáticas 

estabelecidas por Noailles. O estilo da poeta reúne em uma mesma estrofe imagens 

heterogenias, que em um primeiro momento parecem disparates, mas que depois se 

juntam para formar um todo homogêneo. 

Na poesia noailliana, as pequenas cenas que constituem a composição 

lembram as curtas e rápidas pinceladas do Impressionismo. Conforme percebemos 

na estrofe de Jour d’Été: 

 

Les coteaux, dans le ciel léger s‟évanouissent 
A force de chaleur, de vapeur, de délices. 
Une exaltation soulève l‟Univers, 
Les cieux, tranchants et vifs, pénètrent les bois verts. 
Le mol pétunia, l‟oeillet, les chèvrefeuilles 
Donnent leur goût divin aux brises qu‟ils recueillent. 
Luxurieuse ardeur du languissant été!186 
(NOAILLES, 1907, p. 326) 

 

Nos versos de Jour d’Été, percebe-se que a intenção da poeta não é limitada 

a revelar os contornos da paisagem, ao contrário, as linhas são desfeitas: les 

coteaux, dans le ciel s’évanouissent. Em razão disso, Noailles evoca o calor, o 

vapor, a cor, entre outros aspectos que fazem parte de sua experiência sensorial. A 

sua finalidade é transmitir ao leitor uma poesia vibrante. Desse modo, as múltiplas 

cenas apresentadas tem o objetivo de mostrar o deslocamento da luminosidade e 

seu efeito sobre o ambiente.  

Noailles emprega expressões que emanam um cenário em movimento, a 

exemplo das encostas que desfalecem pela força do calor e o tremeluzir da 

                                                           
186

 As encostas, no céu suave desmaiam/Pela força do calor, do vapor, das delicias./Uma exaltação 
suspende o Universo,/Os céus, cortantes e vívidos, penetram os bosques verdes./A tenra petúnia, o 
cravo, as madressilva/Dão seu sabor divino às brisas que eles abrigam./Luxurioso ardor do lânguido 
verão! 
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claridade invadindo a natureza. Segundo Van Gusteren (1990, p. 51) a realidade 

para o impressionista literário é percebida intuitivamente. Ela é uma síntese de 

sensações puras. A partir delas o escritor tenta transmitir diretamente a impressão 

de viver.  

Em conformidade com a afirmação de Van Gusteren, percebemos que há no 

estilo de Noailles a intenção de mostrar esse real palpitante, visto que, através da 

linguagem, a poeta cria um cenário em que tenta apreender a experiência fugaz. 

Bernard Vouilloux (1989) usa o termo “língua do visível” para essa atividade escrita 

que remete à pictórica, conforme observamos no poema Paysage du Hainaut 

[Paisagem do Hainaut]: 

 

Sur la montée et la descente 
Du résineux et brun coteau 
Où court la brise éblouissante, 
Quel parfum de goudron et d‟eau!187 

 
- Et je vois, sous les vertes voûtes, 
Flamber le rougeâtre écureuil, 
Tandis que tombent goutte à goutte 
Les graines rondes du tilleul...188 
(NOAILLES, 1907, p. 352) 

 

Nas estrofes acima, observamos um procedimento, por parte da autora, que 

prepara o leitor para ver a unificação das imagens que foram difundidas no poema. 

Esta técnica se fundamenta em sensibilizá-lo, a fim de conduzi-lo a se apropriar do 

efeito final da cena. Em vista disto, identificamos a atenção dada às sensações, quer 

sejam elas visíveis ou imperceptíveis ao olhar do leitor: “la brise éblouissante, 

parfum” [a brisa encantadora, perfume]. Então, para fazer a síntese de tudo que 

inicialmente parecia difuso no poema, há a inserção da voz do eu-lírico na última 

estrofe: - Et je vois [E eu vejo]. Esta elocução estabelece a condensação das cenas.  

Nessa poesia que se identifica com uma escrita pictórica, os verbos 

modalizadores sembler [assemelhar], paraître [parecer] fazem transparecer imagens 

pertencentes ao campo do visual porque intencionam decodificar as imagens para o 

leitor: “La colline est paisible et semble être la rive/ De l‟azur, frémissant et joyeux lac 

                                                           
187

 Sobre a elevação e a descida/Da resinosa e parda costa/Onde corre a brisa encantadora,/Que 
perfume de betume e de água. 
188

 - E eu vejo, sob as verdes abóbadas,/Se abrasar o avermelhado esquilo,/Enquanto caem gota a 
gota/Os grãos redondos da tília... 
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ailé” [a colina é serena e parece ser a margem/Do azul, fremente e jubiloso lago 

alado]. Nos versos transcritos, Noailles descreve a colina como serena, porém, a 

poeta não se limita apenas a qualificar o cenário. Noailles o descreve suscitando 

imagens inacabadas à maneira dos pintores impressionistas. 

Neste procedimento de querer traduzir as imagens, a poeta emprega os 

verbos assemelhar e parecer, para suscitar no leitor-espectador a sensação de se 

estar presente na cena. Ela também utiliza das analogias para fazer as imagens 

virem à superfície. As descrições sugeridas se manifestam com uma carga de 

experimentação, que em nossa opinião, é uma maneira de fazê-las se estender ao 

leitor e assim leva-lo a ver e sentir aquilo que está sendo representado pela poeta. 

Segundo Matz (2001, p. 14), o Impressionismo fragmenta formas e intensifica 

respostas afetivas. Ele fusiona o subjetivo e objetivo, encontra verdade na 

aparência, e evoca sentimentos dinâmicos – a fluída energia vibratória da vida ela 

mesma. Os aspectos descritos por Matz podem ser aplicados à poesia de Anna de 

Noailles. As descrições em sua poética contemplam o objetivo e o subjetivo. Essa 

particularidade aparece em alguns poemas da obra Les éblouissements (1907): 

 

Dans le dur branchage circule 
La sève tendre aux tons d‟azur; 
L‟eau semble en fleur; la renoncule 
Scintille comme un ruisseau pur.189 
--------------------------------------- 
La terre noire se déchire 
Et la primevère apparaît; 
Ainsi dans mon âme s‟étire 
Une fine et neuve forêt.190 
(NOAILLES, 1907, p. 364) 

 

Como afirmamos no parágrafo acima, há um o aspecto de subjetividade na 

paisagem tratada por Noailles. Observa-se nestas estrofes que a poeta revela sua 

impressão do ambiente exterior quando emprega expressões que manifestam como 

ela percebe as cenas. Na primeira estrofe se apresenta um esforço em mostrar o 

efeito de liquefação dos elementos integrantes do cenário, conforme identificamos 

na comparação do cintilar do ranúnculo com o riacho. 

                                                           
189

 No rígido galho circula/A seiva tenra de tons azuis;/A água parece desabrochar; o ranúnculo/Cintila 
como um riacho puro 
190

A terra negra se rompe/E a primavera aparece;/Assim em minha alma se dilata/Uma gentil e nova 
floresta.  
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Na estrofe seguinte se realiza a junção de dois espaços presentes no poema, 

a saber, a exuberância da natureza e a paisagem interna do eu-lírico. Nos versos 

“La terre se déchire/Et la primevère apparaît” [A terra se rompe/E a primavera 

aparece], verificamos nestas metáforas a representação do nascimento da 

primavera e consequentemente um período de fecundidade que se prolonga ao eu-

lírico, cuja alma se transforma em campo fértil para o momento primaveril. 

A autora descreve os objetos, e as emoções com o olhar perspicaz. Os 

pequenos detalhes não escapam à sua visão perscrutadora. Em razão disso, 

identificamos na poesia noailliana detalhes peculiares ao estilo da escritora. Noailles 

está atenta em pormenorizar as cenas e, muitas vezes, atribui ações ou sentimentos 

humanos aos seres abstratos: 

 

L‟air a le goût de l‟oranger, 
Le soleil de sa jaune flèche 
Transperce au milieu du verger 
Une rose couleur de pêche.191 
 
Le chaud azur est bleu de lin, 
La lumière y luit effrénée; 
Un tel jour n‟a pas de déclin, 
C‟est midi toute la journée!192 
(NOAILLES, 1907, p. 525) 

 

Nestas estrofes, o amarelo é apresentado em vários matizes. A saturação da 

cor se estende pela paisagem e o ar é identificado pelo tom alaranjado. As 

metáforas usadas nos versos fazem surgir belas imagens poéticas. A julgar pelo 

fascínio do eu-lírico, o lúmen solar é posto como ponto central da origem de tudo. 

Ele é a própria fecundidade da natureza. Nas estrofes há a atenção da poeta em 

representar a vibração da luminosidade. Esse aspecto é evidenciado na 

justaposição das imagens e na expressão le chaud azur [o tórrido espaço] e no 

verso “La lumière y luit effrénée” [A luz ali reluz freneticamente]. 

Verificamos que em algumas das suas composições poéticas a paisagem 

contemplada é inicialmente descrita objetivamente. Porém, essas imagens 

visualizadas efetuam no eu-lírico uma espécie de devaneio expandindo o espaço 

                                                           
191

 O ar tem o gosto da laranjeira,/O sol com sua flecha amarela/Trespassa no centro de um 
pomar/Uma rosa cor de pêssego!  
192

 O tórrido espaço é azul de linho,/A luz ali reluz freneticamente;/Um dia como esse não declina,/É 
claridade o dia todo! 
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entre realidade e sonho, que pode ter referência com as experiências vividas pelo 

eu-lírico ou pode ser atribuído a um passado mítico: 

 

Sur la calme rivière où le soleil repose 
Les bateaux ont ce soir des coques d‟argent rose, 
Et les flots sont pareils à du liquide blé, 
Tant le chaud crépuscule à l‟azur emmêlé 
Partout descend, reluit, se suspend et rayonne... 
Par la porte d‟Espagne on entre dans Bayonne; 
Ah! Comme on est soudain paisible, heureux, content, 
Il semble que le coeur la désire et l‟attend! 
----------------------------------------------------------------------- 
Elle a son cloître avec ses rosiers au milieu,  
Des fenêtres où bombe un noir et fin grillage, 
L‟aspect d‟avoir vécu pendant un très long âge, 
Et de garder empreints aux tiédeurs de son sol 
Les pieds mystérieux et doux de Doña Sol193... 
(NOAILLES, 1907, p. 471) 

 

Nos seis primeiros versos está relacionada a composição da paisagem sobre 

a qual a propagação da luminosidade é responsável pelos fenômenos óticos. 

Noailles busca transpor para o poema as diversas tonalidades resultantes dos 

efeitos de difusão da luz. No sétimo verso, a interjeição Ah!, seguida da justaposição 

dos adjetivos tranquila, feliz, contente, são indicativos da impressão que a paisagem 

efetua no eu-lírico.  

Assim, quando Noailles narra minunciosamente o que vê, é para fazer do 

leitor-espectador um cúmplice, de forma a poder integrá-lo completamente nessa 

paisagem, a exemplo do poema Chants dans la nuit:  

 

La côte est de feu bleu et verts éclaboussée, 
Genève lumineuse et paisible ce soir 
Dort dans les eaux du lac, mouvante et renversée, 
La demi-lune arrive au haut d‟un mont s‟asseoir194 
(NOAILLES, 1902, p. 193) 

 

A definição da cena é composta por evocações de uma atmosfera instável 

indicadora da passagem do tempo. A placidez manifesta na paisagem é apenas 

superficial, pois o dinamismo expresso nos adjetivos mouvante e renversée 

(movente e revolto) nos mostra o contrário. Esta ação pode ser atestada no primeiro 

                                                           
193

 Doña Sol é uma das personagens do poema épico El Cid.  
194

A costa é de fogo azul e verde tingida,/Genebra luminosa e tranquila esta noite/Dorme nas águas 
do lago, movente e revolto,/A meia-lua chega ao alto de um monte se assenta 



127 
 

verso da segunda estrofe do poema: “-Évanouissement de l‟air mourant et fade” 

[Desfalecimento do ar desvanecente e pálido]. Como constado nesses versos nada 

é fixo, tudo se move e se dissipa. 

Na obra Les Éblouissements (1907) a poeta elabora um diálogo artístico entre 

a pintura e a poesia. É nesta época que a poeta nos apresenta uma escrita pictórica. 

Assim, averiguamos já no título, que a presença da luminosidade é considerável. A 

preocupação da poeta com o visual é uma das características de sua poesia. A 

claridade e as cores dão formas às imagens. A autora evoca, de modo contundente 

palavras como lumière, soleil, azur, doré [luz, sol, azul, dourado] para mostrar a sua 

fascinação pela luminosidade. O vocábulo Azur, é usado pela autora para fazer 

referência ao céu e ao horizonte iluminado.  

Marie-Lise Allard observa que "C‟est en effet avec une acuité remarquable 

qu‟elle définit et choisit les couleurs qui imprègnent ses récits [...] Cette exigence de 

précision et de l‟importance des termes évoquent inéluctablement l‟art du peintre"195  

(ALLARD, 2013, p. 181). Quanto à forma da obra, a coletânea Les Éblouissements é 

dividida por temáticas apresentadas na seguinte sequência: "Vie"-"joie" (Vida – 

Alegria), "Lumière" (Luz); "Beauté de la France" (Beleza da França); "Les jardins" 

(Os jardins); "La douleur" et "La mort"(A dor e a morte). 

Esta particularidade nos faz pensar em títulos de quadros por serem 

sugestivos de imagens. Na temática de Beauté de la France Anna de Noailles se 

inspira nas cidades de Saint-Cloud, Neully, Malmaison e também o rio Sena. A 

nosso ver, essas temáticas não são aleatórias, pois percebemos que alguns 

impressionistas imortalizaram em suas pinturas a paisagem desses lugares. 

Na obra Les Éblouissements, existem três poemas que aludem a Saint-Cloud, 

que é uma comuna na região da Ilha de França. Em nossa opinião, Anna de Noailles 

não fez menção por acaso a esse vilarejo. É uma maneira de aproximar as 

temáticas das duas formas de arte.  

Sisley (1839-1899) foi um dos impressionistas que tinha o hábito de ir às 

pequenas cidades para pintar as paisagens ao ar livre. Um dos lugares escolhidos 

por Sisley foi Saint-Cloud. O pintor imortalizou a cidade com a obra La courbe de la 

Seine à Saint-Cloud (1875) [A curva do Sena em Saint-Cloud]. Outras telas foram 

                                                           
195

 É, com efeito, com uma aquidade remarcável que ela define e escolhe as cores que banha seus 
relatos [...] Esta exigência de precisão e da importância dos termos evocam inelutavelmente a arte do 
pintor. 
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pintadas pelo artista, tendo Saint-Cloud como motivo: Le pont de Saint-Cloud (1877) 

[A ponte de Saint-Cloud], Le bord de Seine - Saint-Cloud (1879) [Margens do Sena - 

Saint-Cloud]. Esta última, em nossa opinião inspirou o poema noailliano Journée à 

Saint-Cloud (1907) [Dia em Saint-Cloud]. Anna de Noailles nos faz descobrir essa 

paisagem: 

 

Les cieux sont écumeux, azur voilé d‟azur, 
Mêlé de lait, de lin, de brume, d‟argent pur. 
Dans le lointain léger, des usines fumantes 
Sont les volcans d‟encens des collines charmantes! 
Sur la terrasse épais, éployés, en arceaux, 
Si près de l‟infini qu‟ils vont y faire un saut,196 
(NOAILLES, 1907, p. 494) 

 

Nos versos de Une Journée à Saint-Cloud, está retratada uma paisagem 

campestre, que nós queremos colocar em paralelo com o quadro de Sisley. Na tela, 

o pintor apresenta um céu brumoso, prateado, como o do poema: 

 

Figura 15: SISLEY, Margens do sena Saint-Cloud, 1879, óleo sobre tela 38 cm x 45,7 cm. 

 
Fonte: Musée d‟Orsay 

 

Também podemos perceber ao longe uma forma fluída que se assemelha a 

uma chaminé de indústria. O progresso do mundo moderno é introduzido tanto na 

                                                           
196

 Os céus são espumosos, azul velado de azul,/Mesclado de leite, de linho, de bruma, de prata 
pura./No horizonte suave, as fábricas esfumantes/São os vulcões de incenso das colinas 
charmosas!/Sobre o terraço, espaçosas, estendidas, em arcos,/Tão perto do infinito que eles vão 
saltar ali, 
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tela quanto no poema. Entretanto, ele é apenas percebido e não perturba a paz da 

paisagem. De igual maneira, observamos que existe nas duas expressões artísticas 

uma espécie de divisão que separa o homem do desenvolvimento industrial. Na tela 

a separação é feita pelo rio que segmenta as duas partes. No poema, essa 

dissociação é realizada sobre o plano psicológico. O eu-lírico contempla o cenário e 

sonha com o tempo passado. Assim como observado nos versos abaixo: 

 

Mais quel pesant silence, et quel calme inouï 
Dans ces parcs où la brise a les ailes fanées! 
Les roses sont sans joie et semblent surannées. 
Des étangs aux coteaux, des allées aux talus, 
Ce ne sont que secrets et rigides saluts, 
Gestes des jours anciens et de pompes cessées...197 
(NOAILLES, 1907, p. 494) 

 

No poema, o eu-lírico é nostálgico de um tempo que está perdido para 

sempre. É preciso lembrar que o eu-lírico é consciente da fuga incessante do tempo, 

a paz que ele encontra em Saint-Cloud representa apenas uma pausa. O progresso 

não está muito longe dali: "Dans le lointain léger, des usines fumantes" (Ibid., p. 

494). Na mesma obra de 1907 Noailles retoma em três poemas a comuna de Saint-

Cloud. Esta tripla alusão nos leva a crer que, mais uma vez a poeta quis 

homenagear os impressionistas. O fato destes pintores, às vezes, escolherem 

trabalhar em série uma determinada temática se constitui em um detalhe 

aproximativo entre a poesia noailliana e o Impressionismo.  

De mesmo modo que os artistas desse movimento, a autora também retratou 

em sua obra paisagens campestres de pequenas cidades As expressões artísticas 

dos dois também se aproximam através dos títulos de suas obras. 

Conforme destacamos, na poética de Noailles as cores e suas nuances são 

constantes. A primeira estrofe de Journée à Saint-Cloud, mostra o esforço de 

Noailles em tratar o ambiente luminoso: azur, lait, lin et argent [azul, leite, linho e 

prata]. A menção à tonalidade da claridade remete à técnica da justaposição 

trabalhada pelos impressionistas. Ademais, os vocábulos azul, leite, linho e prata 

sugerem a síntese de cores que é feita pelo olhar do espectador, uma vez que os 

artistas do Impressionismo as sobrepunham sobre a tela sem misturá-las.  
                                                           
197

 Mas que pesado silêncio, e que calma singular/Nestes parques onde a brisa tem as asas 
descaídas!/As rosas são sem alegria e parecem decompostas./As lagoas nas costas, dos caminhos 
aos declives,/São apenas segredos e rígidas saudações,/Gestos dos dias antigos e de pompas 
cessadas... 
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O "eu lírico" evoca uma atmosfera indecisa. Os qualificativos écumeux, léger 

[espumoso, leve ou suave] e o substantivo brume [bruma] constituem uma paisagem 

instável. O interesse dos impressionistas pelo fluído (a bruma, a água, o vapor, a 

fumaça) tem uma ligação com a consciência de que os artistas estão cientes deste 

perpétuo movimento das coisas. Outrossim, observamos que a relação com a 

transformação atmosférica é também específica do Impressionismo pictórico. O 

poema C’est l’orient dans ma province [É o oriente em minha província] nos 

apresenta este traço:  

 

Le jour est tendre, l‟air est chaud, 
Le soleil rit de lieue en lieue, 
L‟azur, sur les maisons de chaux 
Met sa caresse lisse et bleue198 
(NOAILLES, 1907, p. 485) 

 

Nessa estrofe, distinguimos a presença da luz em todos os versos. A intenção 

do "eu lírico" é nos destinar a ver as imagens que o encantam. Assim como Jacques 

Busse destaca, o Impressionismo se esforça em reproduzir um visível que de 

imediato não é percebido (BUSSE, 1996, p. 28). 

A maioria dos impressionistas pintava a partir da luz direta199. Os artistas 

buscavam traduzir um olhar subjetivo das coisas. Eles queriam tornar visível a 

modificação da luz e como este fenômeno afetava as cores e a forma dos objetos. 

Segundo Cahn (2005, p. 55), os impressionistas escolheram subjetivamente a 

representação das cores e afirmaram sua autonomia em relação à realidade. Desse 

modo, o artista pintaria não apenas o espetáculo que ele descobre graças às 

diferentes tonalidades do objeto definido pela claridade, mas também a visão que o 

autor tem sobre o objeto. 

Percebemos que a interiorização das imagens é uma constante em Noailles. 

Este processo passa por dois momentos. O primeiro é a impressão de cenas 

exteriores, que em um segundo instante se converterá em expressão repleta da 

sensibilidade pictórica da poeta. E esta não é a maneira que o pintor transmite a 

cena sobre a tela? Ele parte de uma observação empírica no lugar da abstrata: 

 

                                                           
198

 O dia é suave, o ar é quente,/O sol ri de canto a canto,/O céu, sobre as casas de cal/Fixa sua 
carícia lisa e azul. 
199

 Edgard Degas preferia pintar os objetos expostos à luz artificial e em ambientes fechados. 
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C‟est le soir, le ciel est divin, 
Je vois sur cet azur très pâle 
Un toit d‟ardoise, lie-de-vin

200
. 

 
L‟odeur du foin mouillé s‟exhale, 
Un sapin tramé sur le ciel 
Semble noir d‟un éther d‟opale

201
 

(NOAILLES, 1907, p. 342) 

 

No poema acima as minucias descritivas se mesclam às imagens visuais e 

olfativas. Percebemos que o eu-lírico mesmo sendo cuidadoso em transcrever a 

cena, ele não a traduz com precisão, preferindo alguns termos como pâle [pálido], e 

o verbo semble [parece]. Estes termos concedem à paisagem a ideia de fluidez, e de 

imprecisão. De fato, o Impressionismo na literatura, como mencionamos quando nos 

referimos ao Impressionismo literário, consiste em tentativa de comunicar a 

percepção sensorial viva, e instantânea. Na busca pela descrição, o eu-lírico 

noailliano quer dar a impressão imediata que a vida exerce sobre nós.  

Para Van Gusteren (1990, p. 52) o impressionista faz chegar até nós as 

impressões subjetivas: “Ele vê o mundo subjetivamente, como se apresenta aos 

sentidos em percepções variadas e de diferentes pontos de vista. O aparelho 

sensorial de cada impressionista literário difere”.  

Nas imagens descritivas do poema Pensateur du soir [Opressão da noite], 

Anna de Noailles cria uma atmosfera de sutil evocação em que se misturam os 

diferentes sentidos: visão, olfato, tato, paladar e audição. Além de recorrer às 

evocações sensoriais, os versos curtos condensam várias imagens em uma única 

estrofe, dado que aproxima a poeta da atividade do pintor, no aspecto em que 

ambos se propõem a transmitir o que veem e apreendem: 

 

Un train campagnard court, dévie, 
Et siffle comme un paquebot 
Passant sur un lac d‟Italie.202 
------------------------------------ 
On voit frissonner la verdure, 
Et les blanches fleurs du tabac, 
Au coeur de la peluse obscure.203 
(NOAILLES, 1907, p. 343) 

 

                                                           
200

 É noite eu vejo, o céu é divino,/Eu vejo neste azul pálido/Um teto de ardósia, borra de vinho. 
201

 O odor do feno molhado se exala,/Um pinheiro trançado no céu/Parece enegrecido do espaço de 
opala. 
202

 Um trem campesino corre, desvia,/E apita como um paquete/Passando sobre o lago da Itália. 
203

 Vemos estremecer a verdura,/E as flores brancas do tabaco,/No profundo da relva escura. 
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Os verbos deste poema estão todos no presente e no infinitivo. A escolha 

desse tempo verbal é uma maneira semelhante à atividade do pintor impressionista, 

visto que uma das técnicas desse movimento baseava-se na transposição das 

impressões imediatas para a tela. Em nossa opinião, ao empregar todas as ações 

no presente, a poeta se aproxima do Impressionismo pictórico, já que ela transcreve 

para página suas impressões como se as tivesse apreendida ao vivo. A paisagem 

descrita é uma paisagem campestre, mas a inserção de um elemento da 

modernidade, o trem, assegura a ligação entre a cidade e o campo. Logo, o eu-lírico 

não está isolado do mundo que o rodeia.  

No capítulo que tratamos sobre o Impressionismo pictórico, há uma menção 

sobre artistas impressionistas que se aplicaram a essa temática da modernidade. 

Conforme percebemos em algumas telas de Monet a presença do trem,de suas 

estações, das pontes, e das paisagens dos arredores de Paris testificam a 

mobilização do homem moderno: 

 

Figura 16: MONET, Trem para o campo, 1870-1871, óleo sobre tela, 50 cm x 65 cm. 

 
Fonte: Musée D‟Orsay 

 

Estes componentes que ligam campo e cidade também podem ser vistos no 

conteúdo poético de Noailles. No poema Trains en été (1907, p. 443) [trens no 

verão], os versos iniciais atestam que a cena se passa na cidade: “Pendant ce soir 

inerte et tendre de l‟été,/Où la ville, au soir bleu mêlant sa volupté” [durante essa 

noite inerte e terna de verão/Em que a cidade, à noite azul fundindo seu desejo]. O 
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poema é finalizado pelo verso: “Ce grand cri de désir de trains vers la campagne...” 

(Ibid., p. 443) [Este grande grito de desejo de trens para o campo...]. Os 

impressionistas, no início da formação do grupo, se deslocavam para o campo com 

o objetivo de pintar as paisagens naturais.  

Nos poemas noaillianos é contundente a presença da cena campestre. Na 

concepção da poeta as imagens da natureza são responsáveis pelas mais vívidas 

impressões que ela busca transpor para sua obra: “J‟aimais la nature 

inexprimablement, et je m‟efforçais de grouper mon timide court vocabulaire de telle 

sorte qu‟une vivante image en jaillît”204 (NOAILLES, 2008, p. 250). 

A declaração de Anna de Noailles refere-se às suas primeiras impressões 

desde a mais tenra idade, e que a escritora levará para toda sua obra esse lado 

observador que a autora nos transmite com detalhes. A sensibilidade de Anna de 

Noailles é comparada a sensibilidade da arte do pintor. E assim um dos críticos 

contemporâneos da escritora declarou: “Madame de Noailles nous croque un 

paysage et le fixe tout frissonant sur le papier”205 (BRISSON, 1905, p. 187).  

Na criação dessas imagens, a poeta se utiliza de adjetivos e de verbos que 

darão aos versos um aspecto de paisagem em movimento: “Voyez, la lune luit 

comme un faune de marbre”206 (NOAILLES, 1907, p. 306). O verbo ver e o 

comparativo como, empregados neste verso, tentam estabelecer uma presença 

concreta da cena vista pelo eu-lírico, em nossa opinião é um recurso linguístico para 

transcrever a paisagem à maneira do pintor. Conforme afirmamos no início deste 

capítulo. A poesia noailliana, não transpõe apenas as imagens para o papel, mas 

também nos permite experimentar as emoções. 

Entendemos que em toda obra poética de Anna de Noailles não houve 

ruptura significativa com a forma, e que sua poesia manteve certa tendência do 

Romantismo e do Simbolismo é considerada fora de contexto para a época 

contemporânea da escritora. Porém, nós não podemos negar que mesmo a poeta 

conservando essa ligação com o modelo clássico, ela não estava alheia ao meio 

artístico-cultural de sua época. E por haver proximidade entre artistas de diferentes 

expressões da arte e escritores, é possível que Noailles tenha aspirado transpor 

para sua poesia a admiração pelos pintores. Algo que ela não negou quando Proust 

                                                           
204

 Eu amava inexprimivelmente a natureza, e me esforçava em agrupar meu tímido e curto 
vocabulário de tal maneira que uma vívida imagem daí jorrasse. 
205

 Madame de Noailles nos desenha uma paisagem e a fixa ainda tremulante sobre o papel. 
206

 Vedes, a lua fulgura como um fauno de mármore. 
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ao tecer o comentário da obra Les Éblouissements afirmou que esta é talvez a obra-

prima do Impressionismo literário. A sensibilidade pictórica do poema Eaux de 

Damas é destacado pelo autor no suplemento literário do Le Figaro: 

 

Là encore, pour comprendre toute la noblesse, toute la purété, tout 
« l‟inventé » de cette image si soudaine et si achevée, qui naît 
immédiate et complète, il faut relire la pièce, l‟une des plus 
« poussée » en expression, des plus entièrement senties aussi de ce 
volume, peinte du commencement jusqu‟à la fin, en face, en 
présence d‟une sensation pourtant si fugace qu‟on sent que l‟artiste a 
dû être obligé de la recréer mille fois en lui pour prolonger les instants 
de la pose et pouvoir achever sa toile d‟après nature – une des plus 
étonnantes réussites, le chef-d‟oeuvre peut-être, de 
l‟impressionnisme littéraire.207 (PROUST, 1907, p. 1) 

 

O comentário de Proust sobre o poema Les eaux de Damas, no qual o autor 

destaca a sensibilidade de Noailles, é na verdade, uma imagem construída pela 

imaginação da poeta e não verdadeiramente presenciada pela autora, como 

revelado nos versos iniciais do poema:  

 

Que de bonheur perdu loin des plus beaux climats! 
Je ne verrai jamais la ville de Damas 
Mais en fermant les yeux, en laissant goutte à goutte 
Son image filtrer dans mon âme, j‟écoute 
Le bruit qui fait son eau, si vive, paraît-il...208 
(NOAILLES, 1907, p. 324) 

 

A partir dos versos seguintes, Noailles concede ao leitor imagens sucessivas, 

e carregadas de efeitos sinestésicos. Porém, a sensação visual é o que se sobressai 

no poema. Nos versos transcritos, percebemos o trabalho do efeito ótico: 

 

Les bonds étincelents, pareils aux jeunes branches 
Du cerisier de mai fleuri de perles blanches! 
Petits sorbets fondant, tressaillant, ondulant 
Autour des palmiers chauds et du dôme brûlant, 

                                                           
207

 Ainda aqui, para compreender toda nobreza, toda pureza, toda « inventividade » dessa imagem 
tão súbita e tão definida que nasce imediata e completa, é preciso reler a peça, uma das mais belas 
“impulsionada” em expressão, das mais inteiramente tocada também de volume, pintada do início ao 
fim, em presença de uma sensação, entretanto, tão fugaz que sentimos que a artista deve ter sido 
obrigada de recriá-la mil vezes em si, para prolongar os instantes da pose e poder finalizar sua tela a 
partir da natureza – uma dos mais surpreendentes êxitos, a obra-prima talvez do Impressionismo 
literário. 
208

 Quanta felicidade perdida longe dos mais belos climas!/Jamais verei a cidade de Damas/Mas 
fechando os olhos, deixando gota a gota /Sua imagem filtrar em minha alma, eu escuto/O barulho que 
faz sua água, tão viva, parece... 
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Qui répandez, jetant au vent vos tarlatanes.209 
(NOAILLES, 1907, p. 324) 

 

Nos versos, é destacado o movimento tanto da luz, quanto da água. Além 

disso, Noailles emprega imagens simbólicas que evocam a efemeridade. A ideia de 

que nada é estável está representada poeticamente na figura da flor da cerejeira, 

que tem a simbologia da fragilidade e da efemeridade, pois floresce uma vez no ano 

e logo fenece. Em seguida, a escritora utiliza a analogia do derreter do sorvete para 

retratar as gotículas de água dissipadas no ar: “Petits sorbets fondant, tressaillant, 

ondulant/Autour des palmiers chauds et du dôme brûlant” [Pequenos sovertes 

fundindo, fremindo, ondulando] 

A mobilidade da água é também marcada pelos adjetivos tressaillant, 

ondulant (fremente, ondulante) que de igual modo pode evocar a incidência da luz 

sobre as partículas aquáticas. No verso seguinte, Noailles reforça a propagação da 

água na atmosfera. Assim, nós observamos que tudo se funde e se transforma em 

vapor, que por analogia é associada à tarlatana210. Observamos que o trabalho 

descritivo de Noailles nesse poema é minucioso. A sua intenção é colocar em 

evidência os aspectos mutáveis das coisas. Por essa razão Proust, assim nós 

pensamos, destacou Les eaux de Damas como a obra-prima do impressionismo 

literário.  

As sensações presentes nos poemas, e a vivacidade das cenas, que parecem 

terem sido pintadas ao vivo, foram observadas por diferentes críticos. Adolphe 

Brisson (1860-1925), diretor da revista Les Annales Politiques et Littéraires211, 

escreveu a crítica referente a obra poética de Noailles. Brisson percebeu na poesia 

noailliana a força que as impressões de cenas externas exercem sobre a autora: 

“Les impressions qu‟elle recueillit, durant ces heureuses années, elle les versa avec 

une merveilleuse sincérité et intensité dans les vers que traça sa main”212 

(BRISSON, 1905, p. 187). Brisson emprega o verbo traçar, um vocábulo que remete 

                                                           
209

 Os jatos reluzentes, parecidos com os jovens galhos/Da cerejeira de maio florida de pérolas 
brancas!/Pequenos sovertes fundindo, fremindo, ondulando/Em torno das palmeiras ardentes e da 
abóbada flamejante,/Que espalhais, jogando ao vento vossas tarlatanas, 
210

 Tecido de algodão, muito leve, usado para a confecção de forros de vestidos, saiotes de bailarina, 
entre outros. 
211

 A revista foi fundada em 1883 e seu último número foi impresso em 1971. 
212

 As impressões que ela recolheu durante os estes anos felizes, ela as converteu com uma 
maravilhosa sinceridade e intensidade nos versos que sua mão traçou. 
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ao desenho. O crítico também faz sobressair a influência que o ambiente externo 

exerce sobre a poeta.  

Na manifestação do sentimento do eu-lírico se mesclam a paisagem interior e 

exterior: “C‟est que voir, apprendre à voir, c‟est n‟est pas apprendre à maîtriser le 

monde du dehors visible et des aspects, mais s‟ouvrir au procès par lequel le dedans 

et le dehors s‟échangent et se mêlent, donnant lieu à cet «espace intérieur du 

monde”213 (WINKELVOSS, 2007, p. 58). Esta atividade, sobre a qual Brisson e 

também Winkelvoss comentam, é semelhante a que os pintores impressionistas 

exerciam: uma associação de cenas externas com o olhar subjetivo do pintor.  

Deste modo, quando os impressionistas buscavam transpor para a tela as 

mutações cromáticas, muitas vezes foram incompreendidos, quando pintaram 

troncos de árvores e a atmosfera em tons azulados. O tratamento da luminosidade 

no Impressionismo não está resumido ao claro e escuro, mas os artistas buscaram 

transcrevê-la, trabalhando a luz natural e a viva sensação que a paisagem operava 

sobre eles.  

Verificamos que, quando Noailles se exerce em trabalhar a luz em sua 

poética, assim como os impressionistas, a sua visão é espontânea. As descrições 

sinestésicas são marcantes na poética noailliana e carregadas de uma acuidade de 

sentimentos que ultrapassam a simples representação. Parece-nos que a escritora 

deseja fundir paisagem e poesia, isto é, o eu-lírico absorve a atmosfera que o rodeia 

e em seguida a transpõe para a página: 

 

Mon plaisir se rêvet du matin vert et blanc. 
................................................................. 
Je m‟élance avec vous dans l‟azur, cher soleil; 
Vous montez sur le mur, vous dépassez le cèdre, 
Je vous suis; comme Pan lumineux, comme Phèdre 
Mon être est composé de vos divins rayons... 
O flambeau fraternel, sublime compagnon,214 
(NOAILLES, 1907, p. 393) 

 

                                                           
213

 É que ver, aprender a ver não é aprender a controlar o mundo externo visível e dos aspectos, mas 
se abrir ao processo pelo qual o interno e o externo se permutam e se misturam, dando lugar a este 
“espaço interior do mundo. 
214

 Meu prazer se reveste da manhã verde e branca./Eu me lanço convosco no azul, caro sol,/Vós 
galgais a parede, vós ultrapassais o cedro,/Eu vos sigo, como Pan luminoso, como Fedra/Meu ser é 
composto de vossos divinos raios.../O chama fraternal, sublime companheiro, 
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Dois aspectos se destacam nos versos do poema acima: a luminosidade 

mutável, mostrada na sua incidência gradual e atestada pelos verbos monter e 

dépasser. Em seguida, observamos uma identificação do eu-lírico com a luz: Mon 

être est composé de vos divins rayons. Neste verso, está representada a simbiose 

entre o sujeito lírico e o lume solar, que é o objeto de sua verdadeira adoração. Além 

disso, o título do poema, Lever du soleil [Nascer do sol], nos remete à tela do pintor 

impressionista Monet, Impressão, nascer do sol (1872). A alusão que fazemos a 

esta obra impressionista é com o objetivo de apresentar os pontos que ligam o 

poema de Noailles à tela de Monet.  

 

Figura 17: MONET, Impressão, sol nascente, 1872, óleo sobre tela, 46 cm x 63 cm. 

 
Fonte: Museu Marmottan 

 

O ponto convergente entre as duas expressões artistas é centrado na 

celebração do sol nascente. No verso inicial do poema Noailles descreve a 

passagem gradual da noite para o dia: La nuit, sur les coteaux, fait place au jour 

sacré [A noite, sobre as encostas, dá lugar ao dia sagrado]. O verso citado sugere o 

movimento gradativo da luz. De igual modo, observamos na tela de Monet uma 

atmosfera dividida entre luminosidade e obscuridade que mostra o avanço 

progressivo da claridade.  
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Na mesma obra, Les éblouissements, os poemas: Petit jardin avec un poivrier 

[pequeno jardin com uma pimenteira], Crépuscule dans le jardin [crepúsculo no 

jardim], paysage du Hainaut [paisagem do Hainaut], Un bosquet d’orangers [um 

bosque de laranjeiras], Paysage Persan [paisagem persa],dentre outros, por seu 

apelo sugestivo, evocam títulos de telas.  

Sabemos que os jardins serviram de atelier a céu aberto para os artistas que 

aderiram à pintura de paisagens. Observamos que esta foi uma temática frequente 

na obra de Monet. O pintor tinha o seu jardim particular, Giverny, que lhe serviu de 

inspiração para a série dos nenúfares, entre outras obras. Dentre as simbologias dos 

jardins, uma é a intimidade que o lugar evoca, uma temática destacada na poesia de 

Noailles. Verificaremos em sua poética a simbologia desse mundo particular. 
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3.2. Os jardins de Anna de Noailles 

 

Na obra de Noailles, encontraremos jardins reais e míticos. Na poesia da 

autora, simbolicamente, este espaço se revela um lugar de inspiração e de 

aguçamento da sensibilidade e sensualidade. Esse é um microcosmo que serve de 

inspiração para a percepção visual de Noailles. O ambiente muitas vezes se mostra 

como paraíso terrestre para o eu-lírico e lhe permite encontrar consigo mesmo: 

“Jardins que l‟on ne voit qu‟au travers du grillage,/Et qui semblent soudain plus 

amples qu‟un Voyage!”215 (NOAILLES, 1907, p. 509).  

Nos versos transcritos, Anna de Noailles confidencia a superabundância de 

sensações revelada neste cenário que mistura cores, luminosidade, e aromas. 

Ademais, é perceptível dois aspectos em relação ao horto. Um deles seria lugar de 

refúgio, e um segundo de expansão, que possibilita a dilatação da imaginação da 

poeta. 

Segundo Griffiths (2008, p. 7), existem nos jardins mil vozes que falam a 

quem quiser escutá-las. Noailles possui a sensibilidade não apenas de ouvir, mas de 

transmitir a polifonia que há neste espaço. Como podemos verificar nesta citação: 

 

Observatrice rêveuse d‟un jardin aussi beau que ceux d‟Orient, et qui, 
pareil à eux, suspendait des terrasses de fleurs sur la turquoise de 
flots, je composais, pour célébrer ces lieux d‟enchantement, des 
petites peintures verbales, où voltigeait, couleur de crépuscule, une 
légère cendre funéraire.216 (NOAILLES, 1932, p. 255) 

 

A frase usada je composais des petites peintures verbales, exprime ao 

mesmo tempo a paixão da poeta pela paisagem do jardim e um vocabulário 

proveniente da pintura. A perspicácia de Noailles em seu trabalho descritivo, assim 

compreendemos, se assemelha à visão aguçada do pintor que é capaz de captar as 

nuances da luminosidade. A declaração da escritora reitera o que há de pictórico em 

sua obra. Além desta declaração da autora, as belas imagens pictóricas encontradas 

em poemas que têm por temática o jardim, nos permitem estabelecer esta relação 

com a pintura impressionista. 

                                                           
215

 Jardins que vemos apenas através do gradil,/E que parecem subitamente mais amplos que uma 
viagem! 
216

 Sonhadora de um jardim tão belo quanto os do oriente e que semelhante a eles, suspendia 
terraços de flores sobre a turqueza das ondas. Eu compunha para celebrar o encanto desses lugares 
pequenas pinturas verbais em que esvoaçava, cor de crepúsculo, uma leve cinza fúnebre.  
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Na descrição das paisagens, observa-se que existem traços atinentes à 

estética deste movimento. Nós identificamos nesse ambiente floral que a autora 

muitas vezes retrata formas atomizadas pela irradiação da luminosidade. A presença 

em destaque da natureza na obra de Noailles concede uma evidência maior de 

características pictóricas. É nessa paisagem campestre que o olhar maravilhado da 

autora apreende as imagens e de acordo com sua própria afirmação, compunha 

pequenas pinturas verbais. 

No entanto, esse lugar de calma e tranquilidade, algumas vezes, se mostra 

um ambiente de tensão, pois a serenidade do jardim contrasta com a inquietação do 

eu-lírico. No poema Les calmes des jardins, que abre a temática do jardim na obra 

Les Éblouissements, percebemos que embora o título aluda à calma, esse estado é 

apenas aparente. Identificamos desde a primeira estrofe que a manifestação da 

natureza aguça os sentidos do eu-lírico: 

 

C‟est au printemps, le jour se lève, 
L‟aube répand sa douce sève, 
Les jardins, sans souffle, sans bruits, 
Ont encor le calme des nuits.217 
(NOAILLES, 1907, p. 503) 

 

Os versos transcritos servem de preâmbulo para o minucioso detalhe da 

paisagem primaveril, anunciada no primeiro verso. Constatamos que há certa 

indolência do tempo cronológico nesta estrofe, que é mostrada na alternância de 

sílabas longas e breves, e exemplificada em printemps e se lève. A languidez do 

tempo foi expressa no verbo répand e no último verso da estrofe: “Ont encore le 

calme des nuits”. No entanto, subtendemos que o advérbio encor prenuncia que a 

tranquilidade não é permanente. Pois mesmo que marque uma duração é, contudo, 

um tempo limitado. 

Na primeira estrofe, se apresenta uma referência do tempo cronológico, mas 

a partir da segunda distinguimos que se opera uma transformação no eu-lírico que a 

relacionamos a um tempo psicológico. A mudança a qual nos referimos se inicia com 

o verso “J‟ouvre mes yeux comme des ailes” (Ibid., p. 503) [Abro os olhos como 

asas]. Essa é uma metáfora que traduz a liberação dos sentidos e expressa como a 

                                                           
217

 É primavera, o dia se levanta,/A aurora espalha sua doce seiva,/Os jardins sem brisa, sem 
ruído/Têm ainda a calma das noites. 
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experiência vivida pelo eu-lírico afeta a imaginação. As asas simbolizando a 

liberdade é a legitimação de como o visual o sensibiliza profundamente. 

A partir da percepção do cenário primaveril, o eu-lírico se propõe a 

transcrever as impressões de sua experiência ótica. O artista impressionista se 

dispõe a tornar visível aquilo que ainda não o é inicialmente. Jacques Busse (2000, 

p. 28) afirma que toda pintura toma por empréstimo o real, assim como possui sua 

parte de interpretação. Por conseguinte, fazemos uma comparação com a atividade 

da poeta que, partindo da realidade, interpreta e transcreve o que vê. Entretanto, 

Anna de Noailles além de traduzir as imagens oculares, também transpõe para a 

página as imagens olfativas e auditivas.  

Nos versos seguintes as cenas não possuem contornos definidos: “Les 

cerisiers sont des tonelles,/Il semble qu‟on voit voltiger/Leurs fleurs au visage 

léger.”218. A indefinição do contorno aparece na expressão impessoal il semble 

[parece], assim como em fleurs au visage léger, os vocábulos concedem às flores 

um aspecto de leveza e de imprecisão. Na estrofe seguinte permanece a aparência 

de leveza e fugacidade: 

 

C‟est une moiteur d‟arrosage 
Sur tout le pâle paysage 
Où l‟oiseau jette un cri charmant 
Qui sort du songe lentement...219 
(NOAILLES, 1907, p. 503) 

 

O emprego das palavras moiteur, pâle, songe [umidade, pálida, sonho], 

denotam uma atmosfera inconsistente, que vai se definindo aos poucos, atestada no 

último verso com o advérbio lentement [lentamente]. De modo semelhante, as 

reticências vão exprimir uma duração da ação. A partir desses versos, observamos 

que emana da paisagem algumas imagens sedutoras, e estas cenas se mesclam 

com aromas e luminosidade: 

 

De quelle délice êtes-vous ointe 
Verdure épaisse, sombre, jointe! 
- Le souci éclatant et droit 
Comme un jaune soleil étroit220 

                                                           
218

 As cerejeiras são caramanchões/Parece que vemos voltejar/Suas flores de aspecto delicado 
219

 É uma umidade de aguagem/Sobre toda pálida paisagem/Um pássaro lança um grito 
gracioso/Que escapa do sonho lentamente... 
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Fait touner sa douce lumière 
Sur la pelouse familière, 
D‟où fusent des parfums soudains 
O coeur fleuri, coeur des jardins!221 
(NOAILLES, 1907, p. 504) 

 

Nas duas estrofes acima transcritas, observamos uma intensificação do 

sentimento revelado nas frases exclamativas do poema e de igual modo no 

vocabulário expressivo da amplitude da natureza que se reflete sobre o eu-lírico. O 

efeito da grandiosidade da paisagem é revelado nas palavras épaisse, sombre, 

jointe, [espesso, sombrio, cerrado]. Esses vocábulos que se completam pela 

proximidade de significados e mostram uma acentuada impressão que a paisagem 

exerce sobre a poeta. 

No verso seguinte a atenção do eu-lírico fixa-se na luminosidade, como se o 

seu olhar acompanhasse a gradação da luz: “Le souci éclatant et droit/Comme un 

jaune soleil” [A inquietação radiante e explícita/ Como um sol amarelo intenso]. O 

campo central para o qual o eu-lírico lança a sua observação é o jardim pleno de luz. 

Este lugar de exuberância natural se torna o seu espaço particular, no qual podemos 

identificar como sendo o centro de sentimentos individuais, mas que logo se 

transforma em centro universal:  

 

Un arbre, où le soleil s‟incline, 
Est bombé comme une colline; 
Chaque feuillage est entouré 
D‟un plaisir limpide et doré.222 
 
Ah! quel puissant amour ruisselle 
Toute la force universelle 
Glisse au jardin et vient baigner 
Les feuilles de mon marronnier...223 
(NOAILLES, 1907, p. 504) 

 

Nestes versos, percebemos a visão perspicaz do eu-lírico noailliano. Nas 

estrofes iniciais ele mal distinguia as formas. Porém, nestas duas estrofes seus 

                                                                                                                                                                                     
220

 De que delícia sois ungido/Verdor espesso, sombrio, cerrado!/- A inquietação radiante e 
explícita/Como um sol amarelo intenso. 
221

 Faz girar sua doce luz/Sobre o gramado familiar,/De onde jorram perfumes repentinos/O coração 
florido, coração dos jardins! 
222

 Uma árvore sobre a qual o sol se inclina/Tem a forma curva como uma colina;/Cada folhagem é 
rodeada/De um prazer límpido e dourado. 
223

 Ah! que potente amor se propaga/Toda força universal/Desliza no jardim e vem banhar/As folhas 
do meu castanheiro... 
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“olhos abertos como asas”, conseguem, semelhante ao olhar do artista, discernir a 

emanação da luz que dá contorno às coisas. O ponto culminante do poder, que o 

jardim efetua sobre o eu-lírico se concentra no verso: “Ah! quel puissant amour 

ruisselle” [Ah! que potente amor se propaga].  

No verso acima, existem três pontos que queremos destacar como 

manifestantes da força que a paisagem empreende no interior do eu-lírico. 

Primeiramente a frase interjetiva reproduz, e manifesta o prazer, a alegria. Em 

seguida o adjetivo puissant e finalmente o verbo ruisselle traduz a expansão da força 

que é a natureza. O verbo ruisseler, por seu significado, concede-nos a ideia de algo 

que se espalha, flui, e escoa. O ruisseler é retomado em vários poemas de Les 

Éblouissements e sempre com a propriedade de leveza e de liquidez.  

Na poética de Anna de Noailles, a representação de fluidez é também 

atribuída à luz, que em sua imaterialidade consegue materializar as formas. Ao tratar 

a luminosidade como algo líquido, a poeta visa mostrar ao leitor o caminhar da luz 

natural, assim como seus efeitos óticos sobre os objetos. Dessa forma, é possível 

abordar no poema o tempo e o espaço. 

Entretanto, não se trata do espaço inovador da poesia moderna, mas um 

ambiente exterior rico em cores e claridade. Nos versos de Le jeune matin, Noailles 

descreve o impalpável e apresenta a decomposição da luz sobre o jardim. Assim 

como afirmamos anteriormente, em alguns poemas da obra noailliana se apresenta 

a atomização da paisagem, efeito evidenciado através do vocabulário alusivo às 

mudanças atmosféricas: 

 

Le soleil coule dans le ciel 
Et disperse ses jaunes franges, 
Le matin de perle et de miel 
Semble porter par des mésanges!224 
Il fait beau des tous les côtés 
L‟azur s‟étale dans l‟espace, 
L‟air luit, mille petits étés 
Au seuil du paradis s‟entassent.225 
(NOAILLES, 1907, p. 531) 

 

                                                           
224

 O sol escorre no céu/E dispersa suas amarelas franças,/A manhã de pérola e de mel/Parece 
carregada por chapins! 
225

 É um belo dia em toda superfície/O azul se espalha no espaço,/O ar irradia mil verões/No limiar do 
paraíso se aglomeram. 
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A atmosfera suscitada nas duas estrofes tem um aspecto de leveza, requerida 

intencionalmente por Noailles. A sensação de sutileza é evidenciada na aliteração 

do L, associada a esta figura de linguagem, percebemos um vocabulário evocativo 

de um ambiente líquido: le soleil coule. Este verso traduz a imagem da luz que se 

espalha, escorre e avança sutilmente sobre todo espaço. A difusão da claridade em 

todos os versos sugere o efêmero, e a flutuação do tempo simbolizada no 

movimento da luminosidade. 

Todo o jardim descrito no poema Le jeune matin, reverbera a iluminação 

natural, e este reluzir se mostra atrativo tanto para os pequenos seres do jardim, 

quanto para o eu-lírico:  

 

Les jacinthes dans les massifs 
Sont des flemmes venitiennes, 
Lampions d‟un bleue, d‟un rouge vifs, 
Où toutes les abeilles viennent,226 
------------------------------------------------ 
Mon coeur, mes doigts, mes yeux profonds 
S‟entrouvent comme des pétales, 
Je suis la tulipe qui fond 
Sous la lumière orientale.227 
(NOAILLES, 1907, p. 531-532) 

 

Chama-nos a atenção a referência de Noailles sobre espécies de plantas 

bulbosas, a saber: os jacintos e a tulipa. A característica dessa vegetação é guardar 

seus nutrientes nos bulbos. Desta forma lhe garantirá o reflorescimento, já que são 

flores sazonais, e florescendo durante a primavera, logo as associamos à 

perenidade, e aos ciclos da natureza. Elas também representam o símbolo de morte 

e de renascimento da paixão do eu-lírico, como verificamos no verso: “je suis la 

tulipe qui fond/Sous la lumière orientale”. [Eu sou a tulipa que se liquefaz/Sob a luz 

oriental]. 

Mais uma vez, Noailles menciona o efeito de liquefação da forma sob a 

luminosidade. Nesse verso o próprio eu-lírico transfigura-se em luz. De igual modo, a 

tulipa, citada pela poeta, simbolicamente representa a união com a terra, o ar e a 

água, retratando uma perfeita harmonia com a natureza.  

                                                           
226

 Os jacintos nos massivos/São chamas venezianas,/Lampiões de um azul, de um vermelho 
vivos,/Aonde todas as abelhas vêm. 
227

 Meu coração, meus dedos, meus olhos profundos/Se entreabrem como pétalas,/Eu sou a tulipa 
que se liquefaz/Sob a luz oriental. 
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A recorrência do horto no espaço da obra noailliana, reforça que este é um 

lugar relevante na poética da escritora. O jardim lhe permite integrar em um mesmo 

ambiente o visual, os aromas e as imagens sensuais. Uma representação da fusão 

com o universo. Idealizado pela a alma que busca a totalidade. A proximidade do eu-

lírico com esse lugar, onde se manifesta a generosidade da natureza, é a esperança 

de renascimento. Constatamos em L’Ambition [A ambição] o desejo de eternidade. 

No entanto, observamos que a fragilidade do tempo se instila nos versos: 

 

Être si peu de jours sur la terre divine, 
Être soumis au temps, à la destruction, 
Et qu‟il y ait parfois tant de perfection 
Dans un jardin d‟été que le soleil embrase! 
Que ce soit la splendeur, l‟enchantement, l‟extase 
Qu‟énivré, qu‟exalté, l‟on se sente éternel, 
Que le charme du jour et du moment soit tel 
Que l‟on ne puisse plus prévoir la fin des choses, 
Et pourtant, déjà tout s‟éteint, déjà les roses 
Au soleil de juillet s‟entr‟ouvrent pour mourir...228 
(NOAILLES, 1907, p. 371) 

 

Podemos constatar a vulnerabilidade das coisas na fragilidade da flor, e na 

circularidade das estações. No campo da linguagem, Anna de Noailles emprega o 

subjuntivo, que pode expressar desejo, possibilidade. Dessa maneira, vemos que 

tudo nos versos está fadado a desaparecer. 

A mortalidade é sempre angustiante para o lírico. No poema L’Ambition, 

observamos que a exuberância da natureza serve de estímulo para que o eu-lírico 

manifeste a tensão de sentimentos conflitantes, a saber o desejo de eternidade e a 

certeza das coisas efêmeras. A busca para satisfazer essa aspiração é tormentosa 

para o eu-lírico noailliano. Por essa razão, encontraremos na poética de Noailles um 

eu-lírico sempre insatisfeito, para quem a harmonia dos sentimentos é momentânea.  

Observamos na poesia de Noailles um indivíduo que vive incessantemente 

em conflito. Segundo Angela Bargenda (2008, p, 146) Anna de Noailles está 

perpetuamente em busca da terra prometida. De acordo com Bargenda, vem se 

juntar ao vagar do corpo o errar do pensamento. De fato, o eu-lírico noailliano 

tensionado entre as alegrias e as dores, manifesta essas indecisões nas paisagens 
                                                           
228

 Ter tão poucos dias na terra divina,/Estar submissa ao tempo, a destruição,/E que haja as vezes 
tanta perfeição/Em um jardim de verão que o sol abrasa!/Que seja o esplendor, o encantamento, o 
êxtase/Que embriagado, exaltado, a gente se sinta eterno,/Que o charme do dia e do momento seja 
tal/ Que não possamos mais prever o fim das coisas/E portanto já todas as coisas se apagam, já as 
rosas/No sol de julho se entreabrem para morrer... 
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externas quanto internas. Podemos verificar nos temas da viagem este indivíduo que 

busca encontrar a si mesmo. 

Trataremos dessa temática do deslocamento na poética de Noailles. 

Conforme constatamos, em suas correspondências, Anna de Noailles desde a 

infância transitou em um meio cultural cosmopolita e ela própria realizou algumas 

viagens a países estrangeiros. Identificamos que na obra da escritora está presente 

o cosmopolitismo. Por essa razão, abordaremos este conteúdo. 
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3.3 Os deslocamentos geográficos na poesia de Anna de Noailles 

 

No século XIX, a evolução do transporte trouxe facilidade para a locomoção 

das pessoas na Europa de fim de século. As distâncias podiam ser transpostas com 

mais rapidez e a possibilidade de ganhar os espaços em menos tempo concede ao 

homem a oportunidade de expandir o horizonte. A expansão não será apenas das 

fronteiras físicas, mas do próprio pensamento do indivíduo finissecular, quer seja no 

campo das artes, quer da literatura. Na poesia e na pintura verificaremos a inclusão 

dessa dinâmica moderna, em que o artista busca expressar sua experiência de 

deslocamento.  

O cosmopolitismo encontrado na poesia noailliana é uma tendência verificada 

em alguns escritores do fim de século XIX. Verlaine com seus poemas de paisagens 

belgas e no início do século XX, Paul Claudel, com a obra Connaissance de l’Est 

(1907) relatam suas experiências de homem cosmopolita. 

Em outro momento do nosso trabalho já havíamos tratado da mobilidade na 

poesia de Anna de Noailles. Porém, gostaríamos de nos expressar sobre o 

dinamismo concernente aos deslocamentos geográficos que a poeta empreende em 

sua poética. Observamos que a movimentação na sua obra acontecerá de duas 

maneiras: viagem espacial e viagem temporal ou psicológica.  

Verificaremos como esses deslocamentos acontecem na poética noailliana, 

como as paisagens desses lugares visitados ou recordados por Noailles são 

transpostas para a página. Nas impressões sobre as viagens, na poética de 

Noailles, encontramos paisagens da França, e de países estrangeiros. Nossa 

intenção em trabalhar esta temática na poesia de Anna de Noailles, é fazer ressaltar 

as impressões pictóricas que delas emanam, a exemplo de fenômenos fugitivos 

manifestados nas estrofes. 

No fim do século XIX e início do XX, os deslocamentos geográficos foram 

temas da pintura e da literatura. Os próprios pintores impressionistas foram mestres 

em retratar a movimentação geográfica. Sabemos que desde as primeiras 

manifestações desta arte pictórica, os pintores se locomoviam com frequência, e 

pintavam a paisagem dos lugares por onde passavam. Assim, observamos que 

essas telas impressionistas expressam, por intermédio da linguagem pictórica, um 

relato de viagem. Na poesia de Noailles encontramos algumas vezes descrições dos 
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mesmos cenários visitados pelos artistas impressionistas, a exemplo de Bayone, 

Malmaison, Veneza, Espanha, Bélgica, dentre outros. 

A Itália, em especial Veneza, exerceu estímulo marcante na escritora. 

Constatamos o entusiasmo da autora em cartas escritas para sua irmã Hélène de 

Chimay e para uma amiga pessoal, Augustine Bulteau (1860-1922), conhecida no 

meio social por Toche. Noailles escreveu em um telegrama enviado de Veneza: 

“Toche Venise Personne ne m‟avait dit à quel degré on en mourait pour toujours”229 

(NOAILLES, 1904 p. 99). A poeta revela nas linhas do telegrama o quanto suas 

forças desfalecem e se esvaem diante da cidade italiana. Os mesmos sentimentos 

serão escritos na carta endereçada a sua irmã Hélène:  

 

Petite chérie, j‟ai senti que je m‟enfonçais dans cette émotion dont le 
premier effet est de casser la volonté, et je m‟enfonce avec ma 
douleur qui me suggère de fuir [...] Une ville qui chaque soir, dans 
une beauté terrible qui est ce qu‟on verrait si dans la volupté on avait 
les yeux ouverts, suscite le désir qui est au-délà du désir! Hélàs petite 
fille tout dans cette ville coulante et molle est également voluptueux 
[...] Je vois une ville qui crie et se mord jusqu‟à ce qu‟on ait avec elle 
la même crispation, le même délire, la même dyonisiaque ardeur.230 
(NOAILLES, 1904, p. 99-100) 

 

As descrições de Noailles demonstram sentimentos titubeantes, confusos e 

revelam o quanto a paisagem veneziana lhe perturbou o espírito. Assim como 

expressado pela autora, trata-se de uma agitação dionisíaca, ou seja, uma 

inquietação que desorienta. No poema Venise, Noailles deixa ecoar esta forte 

impressão que Veneza lhe proporcionou:  

 

Arpège de sanglots, de rayons et d‟extase, 
Venise, ville humide et creuse comme un vase 
Dirais-je avec quelle âpre et fiévreuse langueur 
J‟ai caressé ton ciel et j‟ai bu ta liqueur?231 
(NOAILLES, 1907, p. 301) 

 

                                                           
229

 Toche Veneza ninguém me disse o quanto se morria aqui para sempre. 
230

 Queridinha, eu senti que me afundava nessa emoção cujo primeiro efeito é despedaçar a vontade, 
e eu me afundo com minha dor que me sugere fugir [...] Uma cidade que a cada noite, em uma 
beleza terrível, que é o que veríamos se no prazer tivéssemos os olhos abertos, suscita o desejo que 
está além do desejo! Ah filhinha, tudo nessa cidade líquida e mole é igualmente voluptuoso [...] Eu 
vejo uma cidade que grita e se morde até que tenhamos com ela a mesma crispação, o mesmo 
delírio, o mesmo dionisíaco ardor. 
231

 Arpejo de soluços, de luz e de êxtase/Veneza, cidade úmida e côncava como um vaso/Direi-eu 
com que árdua e impetuosa languidez/Eu acariciei teu céu e bebi teu licor? 
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No primeiro verso do poema, está presente uma sequência de sensação 

justificada pelo emprego do vocábulo arpège [arpejo] e da justaposição de três 

substantivos. Na teoria musical, um arpejo são notas tocadas sucessivamente. No 

verso, Noailles o utiliza com a função de encadeamento de ações.  

A menção a soluços contrasta com rayons e extase [raios e êxtase]. Esta 

última palavra é denotativa de um prazer intenso e arrebatador. No terceiro verso, 

encontramos novamente termos discordantes âpre et fiévreuse langueur [árdua e 

impetuosa languidez]. Os sentimentos contraditórios presentes nos versos atestam a 

desordem psicológica do eu-lírico. 

Percebemos que o verso inicial é anunciador de imagens que misturam 

prazer e dor relatodos em sequência no poema. Os sentimentos indecisos do eu-

lírico coincidem com a paisagem instável das estrofes: 

 

Le jour luit, la chaleur flotte et moisit sur l‟eau 
On supire à Saint-Blaise, à Saint-Zanipolo,  
Les jardins accablés laissent pendre les branches 
De leurs roses de pourpre et de leurs roses blanches; 
La Dogana, le soir, montrant sa boule d‟or; 
Semble arrêter le temps et prolonger encore 
La forme du soleil qui descend sur l‟abîme... 
O ville de douleur et de plaisir sublime, 
Quelle ardeur brûle au fond de tes soirs vaporeux 
Pour qu‟on veuille pâlir et défaillir sur eux?232 
(NOAILLES, 1907, p. 301) 

 

Na transcrição dos versos, distinguimos a justaposição de diferentes ações, 

que colocadas lado a lado proporcionam a percepção de toda composição do 

quadro. Nas estrofes Anna de Noailles descreve uma atmosfera embriagante e 

movente, na qual se misturam cores, formas e sensações. O trabalho descritivo 

mostra atividades simultâneas inacabadas. A estrofe aparenta ser uma grande tela 

com várias ações acontecendo ao mesmo tempo. 

A menção no poema a vários lugares de Veneza evidencia o dinamismo que 

pode ser para o eu-lirico o dinamismo geográfico e interno. Conforme contatamos 

nesse versos: 

 
                                                           
232

 O dia reluz, o calor flutua e se estagna sobre a água/A gente suspira em Saint-Blaise e Saint-
Zanipolo,/Os jardins premidos deixam pender seus galhos/De suas rosas de púrpura de suas rosas 
brancas;/A Dogana, à noite, mostrando sua esfera de ouro;/Parece suspender o tempo e prolongar 
ainda/A forma do sol que desce sobre o abismo.../O cidade de sofrimento e prazer sublime,/Que 
euforia arde na profundeza de tuas noites vaporosas/Para que queiramos languir e desfalecer nelas? 
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L‟épouvantable ardeur de Venise au printemps, 
Ah! Que mon âme était inconsolable et nue! 
----------------------------------------------------------- 
La ville qui s‟anime et devient notre amant; 
C‟est elle qui bondit, c‟est elle qui caresse; 
Elle chante, on cède, énivrante faiblesse! 
Et je pleurais de peur, d‟extase, de désir 
Je lui disait: « je ne peux vous saisir, 
Hydre délicieuse aux bouches innombrables, 
Laissez-moi m‟en aller dans votre eau, sous vos sables: 
Assez de vos soupirs, assez de vos bonheurs! 
Laissez-moi m‟en aller à Saint-Georges Majeur 
Peut-être que le Dieu qui veille dans ce temple 
Aura pitié d‟un coeur qui s‟affole et qui tremble...»233 
(NOAILLES, 1907, p. 301) 

 

No poema, Anna de Noailles descreve não só a paisagem exterior, mas 

também a interior. Observamos que elas se misturam e se confundem e concede ao 

leitor uma imagem especular entre o eu-lírico e o ambiente. Os diferentes lugares 

citados nas estrofes revelam a agitação psicológica em que se encontra o eu-lírico. 

Exposto ao cenário sedutor da cidade, ele sucumbe à paixão e fica fascinado pelas 

imagens que lhes são reveladas.  

No entanto, os prazeres oferecidos ao eu-lírico combinam exultação e 

sofrimento. Uma questão filosófica se apresenta nesta tensão que puxa o eu-lírico 

entre dois polos contrários. Ele é consciente de que os excessos são angustiantes, e 

por isso é necessário o arrefecimento da paixão. Assim ele declara quando se refere 

à ilha de Saint-Georges Majeur, onde fica situado o mosteiro de mesmo nome.  

A menção ao templo em Saint-Georges Majeur mostra a busca de serenidade 

para a alma. Porém, o eu-lírico sabe antecipadamente que a plenitude é um estado 

inalcançável para sua alma inquieta. O advébio peut-être [talvez] confirma a 

inacessibilidade da beatitude. Os versos seguintes completam esta percepção de 

paz inatingível: “De ce jardin de rêve et d‟amour où l‟on meurt;/En vain le corps 

meurtri, l‟âme prudente, ailée/Cherchent à s‟échaper du puissant mausolée,”234
. A 

                                                           
233

 O espantoso fervor de Veneza na primavera,/Ah! Como minha alma estava inconsolável e 
desprotegida/A cidade que se anima e se torna nossa amante/É ela que se lança, é ela que 
acaricia;/Ela canta, a gente cede, embriagante fraqueza!/E eu chorava de medo, de êxtase, de 
desejo/Eu lhe dizia: “eu não posso vos apreender,/Hidra deliciosa de inúmeras bocas,/Deixe-me 
seguir em vossas águas em vossas areias;/Farta de vossos suspiros, farta de vossos júbilos!/Deixe-
me ir a Saint-Georges Majeur/Talvez o Deus que vela naquele templo/Terá piedade de uma alma que 
se apavora e treme...” 
234

 Nesse jardim de amor e de sonho onde se morre/Em vão o corpo mortificado, a alma prudente, 
alada/Busca escapar do potente mausoléu 
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quietude é algo ilusória, enquanto a destruição do eu-lírico é indubitável: “On sait 

qu‟on va souffrir, on veut se faire mal”235. 

Conforme expresso no verso, a paixão é destruidora, mas é necessária à 

vida. Quando tratamos de paixão, não nos referimos apenas à carnal. Mas também 

da força que move o indivíduo a querer viver. Desse modo, quando o eu-lírico 

confessa que vai sofrer é com resignação que ele se expressa, pois tem consciência 

que esses momentos de altos e baixos são primordiais para a sobrevivência: 

“D‟autres, hélas! Vouloir toucher, aimer, goûter,/La ville que mon coeur n‟a pas pu 

supporter..."236. Nestes dois versos o eu-lírico universaliza a condição humana 

quando antevê que outros, assim como ele próprio, sofrerão também. 

O poema Venise mistura em seu conteúdo tanto a paisagem interna do eu-

lírico, como já mencionamos anteriormente, quanto descrições pictóricas. Em nossa 

opinião essas imagens pictóricas são mostradas quando Noailles traduz a atmosfera 

indecisa de Veneza. Para fazer a transcrição da fluidez, que ela própria percebe, 

Noailles evoca a luminosidade, as cores e emprega um vocabulário que serve para 

transmitir esse ambiente mutável: “tout brûle, tout frêmit e scintillement” [tudo 

queima, tudo tremula, cintilamento]. 

Em Paysage Persan [paisagem persa] se apresenta uma atmosfera 

iluminada. Neste poema Noailles suscita lembranças da cultura oriental. O contato 

da autora com o Oriente foi descrito nas obras autobiográficas De la rive de l’Europe 

à la rive d’Asie (1913) e Le livre de ma vie (1932). Nos cenários que fazem parte de 

Paysage Persan, a escritora compôs um quadro com imagens simultâneas recriando 

pequenas cenas. Reproduzimos o poema em sua integralidade, para que tenhamos 

a percepção do todo: 

 

Un jet d‟eau, parmi des tulipes, 
Tremble comme un arbuste frais; 
Un derviche fume sa pipe 
Près d‟un mur jaune et d‟un cyprès237 
 
Sous un dôme d‟un blanc de camphre 
Une dame, que fond l‟été, 
Avec un éventail de chanvre 

                                                           
235

 A gente sabe que vai sofrer, a gente quer se ferir 
236

 Outros, infelizmente! Quererão tocar, amar, tocar, experimentar/A cidade que meu coração não 
pode suportar... 
237

 Um jato de água entre as tulipas,/ Tremula como um arbusto tenro;/Um dervixe fuma seu 
cachimbo/perto de uma parede amarela e de um cipreste. 
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Rafraîchit son sein exalté238 
 
Dans une douce frénésie, 
Une adolescente, en turban,  
Sur un balcon rose d‟Asie 
Jette du blé vert à des paons.239 
 
Le monde est une vasque tiède 
Bain de lait, bain de volupté! 
Le poids brûlant du lilas cède 
Aux caresses du vent d‟été.240 
 
Sur l‟indigo des nuits persanes 
Le croissant de la lune apparaît. 
L‟air a des parfums de tisanes 
Et des empressements secrets.241 
 
Un homme accorde une guitarre 
Près du jet d‟eau bas, argentin, 
Tandis qu‟une femme prépare 
Un lit charmant dans un jardin...242 
(NOAILLES, 1907, p. 328) 

 

Nas estrofes de Paysage Persan, as cenas dinâmicas e simultâneas e os 

versos em octossílabos aceleram o ritmo de toda composição. Desta forma cria no 

leitor a sensação de que seus olhos passeiam por um quadro no qual estão 

representado diferentes planos. O deslocamento no espaço a que nos referimos é 

pausado em alguns momentos pela inserção do pensamento do eu-lírico na quarta e 

quinta estrofes. Essa ação desacelera o ritmo do poema.  

O movimento do poema não chega a ser uma distorção temporal e espacial, 

porém, as várias cenas mostradas manifestam o tempo enérgico que inspira o 

homem moderno do início do século XX. Em Paysage Persan, a passagem do 

tempo é retratada na enumeração de várias imagens de essência prosaica.  

As cenas transpostas por Noailles fazem sobressair um ambiente de claridade 

ofuscante, podendo ser verificado no verso da segunda estrofe: Sous un dôme d’un 

blanc de camphre [Sob uma abóbada de um branco de cânfora]. A cânfora, por sua 

                                                           
238

 Sob uma abóbada de um branco de cânfora/Uma dama que dissolve o verão/Com um avental de 
cânhamo/Refresca seu seio exaltado.  
239

 Em um doce frenesi,/Um adolescente de turbante,/Sobre um terraço rosa da Ásia/Lança trigo 
verde aos pavões.  
240

 O mundo é uma cuba tépida/Banho de leite, banho de volúpia!/O peso ardente do lilás cede/Às 
carícias do vento do verão. 
241

 No índigo das noites persas/A meia-lua aparece/O ar tem perfumes de infusão/ E de desejos 
secretos. 
242

 Um homem afina um violão/Próximo ao jato d‟água escasso, cristalino,/Enquanto uma mulher 
prepara/Uma cama encantadora em um jardim... 
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coloração branca ou translúcida, serve de figura comparativa da intensa 

luminosidade do céu. A cor citada na segunda estrofe não é a única. Observamos 

que a coloração está presente em todo poema, em alguns versos Noailles a nomeia 

diretamente, em outros, a poeta a sugere. Assim como exemplificada no verso “Le 

poids brûlant du lilas cède” [O peso ardente do lilás cede] 

Dentre as abundantes referências toponímicas encontradas na obra de 

Noailles, a alusão à Espanha é acompanhada por riqueza de detalhes que se 

aproxima de uma tela impressionista. Os relatos de Anna de Noailles (1913) sobre o 

país ibérico expressam certa identificação entre o lugar e a autora, de modo que 

Noailles comenta sobre esse contato que a impressionou:  

 

Je pense qu‟il est pour chaque être un point du monde où soudain lui 
apparaissent groupés tous les rayons du rêve épars, et, sur une terre 
encore étrangère, il se sent retenu par des racines nouvelles, mais si 
profondes qu‟en lui va circuler toute la sève enclose depuis des 
siècles dans le mystérieux terrain. Ce fut pour moi, de l‟autre côté de 
l‟Hendaye, la petite ville de Fontarabie.243 (NOAILLES, 1913, p. 45) 

 

Em nossa opinião, a experiência desta viagem expande a imaginação da 

escritora. Conforme a sua própria expressão, identificamos que o contato com o 

estrangeiro permite-lhe o encontro consigo mesma. O poema,Soir d’Espagne [Noite 

da Espanha], apresenta-se uma pluralidade de sensações conforme observamos 

nas estofes a seguir: 

 

Les verts camélias, sur la poudreuse route 
 Ouvrent leurs blanches, roses fleurs, 
Petits vases dormants dont nul miel ne s‟égoutte 
 Malgré la sublime chaleur.244 
 
Mais les pourpres oeillets aux flammes ténébreuses, 
 Aux pétales aigus, ardents, 
Semblent déchiquetés par des mains amoureuses, 
 Par des ongles et par des dents;245 
 
Et leur suave odeur, leur émouvante extase 

                                                           
243

 Eu penso que há para cada ser um ponto do mundo onde de repente aparecem agrupados todos 
os raios dispersos dos sonhos e sobre uma terra ainda desconhecida ele se sente detido por raízes 
novas, mas tão profundas que nele vai circular toda a seiva retida há muitos séculos no misterioso 
solo. Este foi para mim, do outro lado da Hendaia, a pequena cidade de Fontarabia. 
244

 As verdes camélias sobre o empoeirado caminho/Abrem suas brancas, rosas 
flores,/Pequenosvasos adormecidos de quem nenhum mel escorre/Apesar do sublime calor. 
245

 Mas os purpúreos cravos de chamas sombrias,/De pétalas agudas, ardentes/ Parecem 
despedaçadas por mãos apaixonadas/Por unhas e por dentes; 
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 Saturent l‟éther vif et mol, 
La cloche sonne au toit du clocher de topaze, 
 O langueur d‟un soir espagnol!246 
------------------------------------------------------- 
Sur le bord de la mer, où le sel bleu des vagues 
 Mord l‟azur d‟un cuisant éclat, 
Une usine répand des parfums doux et vagues 
 De canelle et de chocolat.247 
(NOAILLES, 1907, p. 292) 

 

Nos versos que transcrevemos, a valorização dos detalhes que Noailles 

oferece ao leitor tornam as imagens vívidas. As percepções da escritora passam 

pelas mais sutis minúcias e revelam cenas de uma simplicidade quase que ingênua, 

se não fosse a sensualidade que se exala nas descrições de Soir d’Espagne.  

Nos versos, todos os sentidos se predispõem à voluptuosidade. Assim, os 

odores, e as cores excitam a sensibilidade. Vemos que a paisagem detalhada é 

propícia à sedução provocando uma embriagante sinestesia. O vocabulário 

ténébreuse, aigus, ardents [sombrias, agudas, ardentes] aguçam as várias 

sensações. 

Na segunda estrofe, a violência da paixão é mostrada na imagem 

comparativa: “Semblent déchiquetés par des mains amoureuses,/Par des ongles et 

par des dents;” [Parecem despedaçadas por mãos apaixonadas/Por unhas e por 

dentes]. A impetuosidade desta ação se contrapõe à ideia de leveza do perfume. O 

aroma exerce sobre os sentidos do eu-lírico um poder dominador e até mesmo 

inebriante, como constatado no substantivo langueur [langor]. 

Na última estrofe citada, não se percebe uma definição precisa das imagens. 

Tem-se uma visão de que o mar e o céu sobrepõem as suas cores e que as linhas 

divisórias entre o horizonte e o mar são dissolvidas. A simbologia do sal no primeiro 

verso é pertinente, visto que o cloreto de sódio pode ser corrosivo. Assim sendo, a 

presença desse mineral juntamente com o verbo mord [morde] e o adjetivo cuisant 

[flamejante] simboliza a diluição dos contornos. A imprecisão suscitada por Noailles, 

não acontece apenas no campo visual, mas também nas fragrâncias que se 

acumulam. 

                                                           
246

 E seus suaves odores, seus calorosos êxtases/Saturam o verão vivo e mole,/O sino soa no 
telhado do campanário de topázio,/O langor de uma noite espanhola! 
247

 À beira-mar, onde o sal azul das ondas/Morde o céu com um flamejante brilho,/Uma fábrica 
espalha perf umes doces e leves/De canela e de chocolate. 
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No poema L’Occident248, o conjunto de estímulos visuais e o odor do piche e 

do óleo estimulam a imaginação da autora. A percepção desses elementos incita as 

reminiscências de viagens já realizadas.  

 

Une odeur de plaîsir, de départ: Ô voyage! 
O divine aventure, appel des cieux lointains! 
Presser des soirs plus beaux, baiser d‟autres matins, 
Se jeter, les yeux pleins d‟espoirs, l‟âme enflammée, 
Dans le train bouillonant de vapeur, de fumée, 
Et qui, dans un parfum de goudron, d‟huile et d‟eau, 
Rampe, et pourtant s‟élève aux cieux comme un oiseau!249 
(NOAILLES, 1907, p. 348) 

 

De acordo com as observações nas estrofes de L’Occident, as alusões sobre 

viagem representam liberdade. Verificamos que na ação de partir há uma 

perspectiva de apaziguamento das angústias do eu-lírico, a saber, o desejo de se 

tornar eterno. Em alguns versos constatamos que apenas a contemplação da 

natureza não é satisfatória. Mas é preciso a evasão geográfica:  

 

Un arbre est près de moi; les ombres du feuillage 
Se balancent, et font un noir et mol grillage 
Sur mes bras engourdis, sur ma bouche et mes yeux; 
C‟est un harem mouvant, léger, délicieux! 
Je suis, rayée ainsi par l‟ombre du platane, 
Une captive, ardente et languide sultane. 
Mais de si doux loirsirs n‟apaisent pas le sang: 
Partir! prendre le train qui souffle en bondissant!250 
(NOAILLES, 1907, p. 348) 

 

Nos versos acima transcritos percebe-se um indivíduo a quem a imobilidade 

física não implica estagnação. Observamos que as ações concentradas na 

paisagem circundante constituem em inspiração para que ele próprio queira partir. O 

último verso da estrofe que citamos marca o limite entre dois espaços no poema, o 

                                                           
248

 Já trabalhamos alguns aspectos deste poema no início do nosso estudo. 
249

 Um perfume de prazer, de partida: Ó viagem!/O divina aventura, chamado de céus 
longínquos!/Estreitar noites mais belas, beijar outras manhãs, se jogar, os olhos cheios de esperança, 
a alma inflamada,/No trem borbulhante de vapor, de fumaça,/E que, com um perfume de betume, 
óleo e água,/Desliza, e assim se eleva aos céus como um pássaro. 
250

 Uma árvore é próxima a mim, as sombras da folhagem/se balançam e formam uma negra e 
delicada prisão/Em meus braços entorpecidos, sobre minha boca e meus olhos;/É um harém 
movente, leve, delicioso!/Eu estou raiada assim pela sombra do plátano,/Uma cativa, ardente e 
lânguida sultana./Mas tão doces diversões não acalmam o sangue./Partir! Pegar o trem que ofega 
pressipitando! 
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presente e o passado. O presente com um cenário dinâmico em que se retrata o 

jogo de sombra e de luminosidade sobre as formas.  

Quando o eu-lírico retorna ao passado algo semelhante acontece. Pois na 

volta aos tempos idos ocorre uma peregrinação por cidades e lugares onde as 

descrições detalhadas dão movimento às cenas. As referências toponímicas, que 

Noailles efetua nesse poema são de cidades turcas. Sabendo que a autora morou 

alguns meses na Turquia, há uma possível relação entre as imagens mencionadas 

no poema e as cidades visitadas pela poeta. Há nas estrofes uma enumeração de 

atividades ligadas ao Oriente, mas que se revelam insatisfatórias para o eu-lírico, 

conforme percebemos nestes versos: 

 

Regarder l‟horizon, Yildiz, Buyukdéré... 
-Et puis, soudain, brûlant, fougueux, dédespéré, 
N‟ayant jamais trouvé l‟ivresse qui pénètre, 
Le bonheur dont on meurt et dont on va renaître. 
Le suffocant plaisir, abeille dont le dard 
Est enduit d‟un sirop de mangues et de nard, 
La volupté sans fin, sans bord, qui nous étouffe 
Sous ses roses tombant par grappes et par touffe, 
Partir, fuir, s‟évader de ce lourd paradis,251 
(NOAILLES, 1907, p. 349) 

 

O desejo de evasão do início do poema torna-se sufocante e insuportável 

nessa estrofe. O verso “Le bonheur dont on meurt et dont on va renaître” centraliza a 

força que move a peregrinação do eu-lírico, isto é, a constante busca da totalidade. 

No entanto, o verbo partir, das primeiras linhas, não tem a mesma conotação de 

entusiasmo do verso: “Partir, fuir, s‟évader de ce lourd paradis” [Partir, fugir, se 

evadir deste opressivo paraíso]. Aqui ele ganha um sentido de abandonar, ou ir 

embora.  

Após ter experimentado os deleites desse mundo oriental o eu-lírico deseja 

fugir para o Ocidente, especificamente para Paris, que no poema está associada à 

harmonia. Conforme percebemos, o retorno à terra natal é fundamental para o 

equilíbrio do indivíduo: 

 

                                                           
251

 Contemplar o horizonte, Yildiz, Buyukdère.../- E depois, inesperado, flamejante, impetuoso, 
desesperado,/Jamais encontrando a embriaguez que penetra,/A felicidade de que se morre e de que 
se renansce./O sufocante prazer, a abelha cujo dardo/É revestido de um licor de manga e nardo,/O 
desejo sem fim, sem limite, que nos asfixia/Sob essas rosas pendendo em cachos e tufo,/Partir, fugir, 
se evadir desse opressante paraíso. 
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Écarter les vapeurs, les parfums engourdis, 
Les bleuâtres minuits, les musiques aiguës 
Qui glissent sous la peau leurs mortelles ciguës, 
Et rentrer dans sa ville, un soir tiède et charmant 
Où l‟azur vit, reluit, respire au firmament; 
Voir la Seine couler contre sa noble  rive, 
Dire à Paris: «Je viens, je te reprends, j‟arrive!» 252 
(NOAILLES, 1907, p. 349) 

 

As ações ligadas ao Oriente são apresentadas por Noailles como prazeres 

embriagantes, sufocantes e opressores. Todavia, quando a poeta se refere ao 

Ocidente, o cenário ganha um tom de simplicidade e de calmaria: “soir tiède, l‟azur 

vit, reluit, voir la Seine couler” [noite tépida..., o azul brilha, reluz..., ver o Sena fluir]. 

A temática da viagem é também encontrada na obra L’Ombre des Jours 

(1902). Em Les Voyages253, poema que faz parte desta coletânea, Anna de Noailles 

parte de imagens reais, para em seguida percorrer em divagação por países 

exóticos. Nas estrofes é exposta uma profusão de descrições visuais: 

 

- Voir le bel univers, goûter l‟Espagne ocreuse, 
Son tintement, sa rage et sa dévotion, 
Voir riche de lumière et d‟adoration, 
Byzance, consolée, inerte et bienheureuse.254 
 
Voir la Grèce, debout au bleu de l‟air salin, 
Le Japon en Vernis, et la Perse en faïnce, 
L‟Égypte au front bandé d‟orgueil et de science, 
Tunis ronde et flambant d‟un blanc de kaolin.255 
(NOAILLES, 1902, p. 195) 

 

As justaposições de imagens em cada estrofe e os verbos no infinitivo 

aceleram o ritmo do poema. Percebe-se que o vagar do eu-lírico é motivado pela 

insatisfação que é integrante de uma alma conturbada. Por conseguinte, a 

peregrinação se configura em busca do paraíso terrestre. Porém, o eu-lírico, 

                                                           
252

 Repulsar os vapores, os perfumes entorpecentes,/As azuladas madrugadas, as músicas 
estridentes/Que deslizam sob a pele suas mortais cicutas./E retornar a sua cidade, uma noite tépida e 
encantadora/Em que o azul brilha, reluz, respira no firmamamento;/Ver o Sena fluir de encontro a sua 
nobre margem,/ 
Voir la Seine couler contre sa noble  rive,/Dizer a Paris: “Eu venho, eu te reconquisto, eu chego!” 
253

 Mencionamos este poema quando trabalhamos a mobilidade na primeira parte da tese. 
254

 -Ver o belo universo, saborear a Espanha avermelhada,/Seu tilintar, sua paixão, sua 
devoção,/Comtemplar cheia de luz e de adoração,/Bizâncio, consolada, imóvel, venturosa. 
255

Contemplar a Grécia, orgulhosa no ar salino,/O Japão em verniz, e a Pérsia em faiança,/O Egito de 
fronte coroada de orgulho e de ciência,/Túnis abobadada e radiante de um branco de caulim. 
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consciente de que os prazeres e a tranquilidade são transitórios, ele deseja 

regressar às paisagens francesas: 

 

-Et puis, comme au rosaire, où chaque grain divin 
Amène quelque joie ou quelques indulgences, 
Vénérer chaque jour, ô mes villes de France! 
Vos places, vos beffrois, vos mails et votre vin.256 
(NOAILLES, 1907, p. 195) 

 

O advérbio puis [então] que inicia a décima estrofe, desacelera o ritmo dos 

versos e semelhante ao que ocorre no poema L’Occident, a harmonia é relacionada 

ao cenário da França. O retorno a este país não cessa completamente a inquietação 

do eu-lírico. Conforme percebemos o anseio será apenas amenizado. Esse aspecto 

foi mostrado nas expressões quelque joie ou quelques indulgences [alguma alegria 

ou algumas indulgências].  

O sentimento de incompletude estabelece um movimento circular na poética 

noailliana. A necessidade de preencher as ausências estimula a incessante busca 

de uma existência plena, e que se sabe inalcançável. Essa particularidade se ajusta 

a um traço constitutivo de sua personalidade. De maneira que observamos em sua 

obra um dinamismo que expressa multiplicidade.  

Há Uma multiplicação complexa em que se encontram cores, luminosidade, 

descrições de emoções tradutoras, tanto da paisagem interna quanto da externa, do 

grandioso universo que é a poesia de Anna de Noailles.  

                                                           
256

 E então, como no rosário, em que cada grão divino/Traz alguma alegria ou algumas 
indulgências/Venerar cada dia, ó minhas cidades da França!/Vossas praças, vossos campanários, 
vossos caminhos e vosso vinho. 



Scanned by CamScanner 

159 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da obra poética de Anna de Noailles nos fez perceber que sua 

poesia não se limita a um único movimento literário. Os escritos dessa autora 

apresentam uma pluralidade de tendências literárias, e até mesmo de outras 

expressões artísticas. Conforme destacamos no estudo comparado sobre a obra 

poética Les Éblouissements (1907) e a pintura Impressionista.  

O conteúdo tão diverso da autora não nos permite colocá-la em uma corrente 

literária específica. A busca da individualidade é uma particularidade da literatura do 

fim do século XIX, e início do século XX. Segundo Décaudin (2013, p. 97) é uma 

literatura em busca de equilíbrio. Em vista disso, o campo literário na transiçãodos 

dois séculos foi um cenário para a discussão entre os que defendem os versos 

alexandrinos e os apoiadores do verso livre. 

A participação ativa de Noailles na vida artística e social de sua época 

impulsionou o percurso literário desta escritora. O aporte de seus escritos foi 

reconhecido durante sua vida. A autora foi eleita pela Real Academia da Língua e da 

Literatura Francesa da Bélgica e recebeu a gravata da Légion de l’Honneur, uma 

condecoração que atesta sua contribuição cultural para a França. 

Ao pesquisarmos sobre a poética de Noailles observamos que o percurso 

cultural desta poeta e escritora francesa move-se por diferentes campos artísticos. A 

ligação da literata com a pintura é constatado por aspectos biográficos atestadores 

de seu vínculo com esta arte.  

A imortalização de Anna de Noailles em obras de diferentes pintores 

contemporâneos da sua época é um dos dados que evidência o contato da autora 

com a pintura. Esta proximidade da escritora com um ambiente artístico diversificado 

se revela enriquecedor para sua poesia, na qual percebemos traços do movimento 

impressionista. 

Anna de Noailles canta a modernidade, mas não à maneira de seus 

contemporâneos que romperam com a forma clássica da poesia. Mas sua 

modernidade está na manifestação da sensualidade feminina. Os aspectos sensuais 

no poema noailliano são percebidos nas metáforas que fazem referências à 

natureza.  
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As descrições dos cenários campestres nos revelam a emoção de um eu-

lírico em profunda intimidade com o ambiente. A relação tão próxima entre a poeta e 

a natureza expõe uma paisagem interna muitas vezes repleta de concupisciência. 

Para os padrões sociais da época é algo inovador, porque se afasta da figura da 

mulher educada para ser esposa e mãe.  

No lirismo noailliano o ritmo é expresso pelo dinamismo psicológico da poeta, 

e pela mobilidade atmosférica presente em sua poesia. Relacionamos este aspecto 

de seu estilo ao movimento impressionista, posto que os pintores do Impressionismo 

se especializaram em uma pintura que pretendia tornar visível aquilo que era 

invisível: a saber, as transformações atmosféricas. Reconhecemos que a poética de 

Noailles integra traços do Impressionismo literário que não significa um novo 

movimento da literatura. Mas a percepção de algumas técnicas pictóricas 

impressionistas transpostas para a escrita. 

Na poética noailliana, identificamos a valorização das percepções visuais 

como as cores, a luminosidade e as paisagens que a autora descreve para o leitor. 

Desta forma suscita a quem lê as mesmas sensações experimentadaspela poeta. As 

cenas externadas por Noailles são impregnadas de vivas sensações em que se 

misturam a visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Este traço aproxima a 

escritora do Simbolismo, e também da mesma maneira que os impressionistas 

pintaram as suas obras.  

Entendemos que o emprego da sinestesia não demonstra apenas uma 

particularidade simbolista da autora. Quando evoca a sensibilidade, a poeta 

transpõe para o poema o que um pintor sentiria diante da paisagem. Segundo Van 

Gusteren (1990, p. 52), a única responsabilidade do impressionista é tornar a reação 

de um personagem aos estímulos externos o mais verdadeiro possível. À medida 

que Noailles percebe a exuberância do ambiente exterior, com seus sons, perfumes 

e luminosidade, busca transcrevê-los de um modo vívido para que o leitor 

espectador possa apreendê-los.  

Ainda referente ao visual da poesia noailliana, observamos um traço estilístico 

da escritora que é a justaposição de verbos e adjetivos, que dão intensidade às 

sensações. Quando faz essa aposição de vocábulos, a poeta expressa tudo ao 

mesmo tempo em uma tentativa de fixar o instante. A multiplicidade de estímulos 

encontrada na poesia de Anna de Noailles é, muitas vezes, simultânea, o que Boblet 

e Viart (1996) nomeiam de simultaneidade de sensações. Ademais, encontramos a 
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sincronia de imagens em alguns poemas de Les Éblouissements, na qual 

identificamos como um dos aspectos da poesia moderna.  

Durante as análises dos poemas que têm como temática os jardins e as 

viagens, constatamos que a poeta não retrata apenas as imagens externas. 

Observamos que os dois espaços, internos e externos, convergem entre si, a fim de 

conceder ao leitor um cenário onde as emoções objetivas e subjetivas agem em 

conjunto. 

O lirismo de Noailles não rompeu com a tradição clássica sob o aspecto da 

forma, mas pela mobilidade frásica presente na sua poesia, e pela presença de 

elementos da modernidade, como o trem. Assim, empreendendo esta constatação, 

esperamos dar voz a um lirismo que foi ofuscado pela imagem de um 

neorromantismo e até mesmo de poesia simbolista. Desse modo, desejamos 

contribuir para uma imagem mais completa da poeta e colocar em evidência a 

qualidade poética desta literata. 
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