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RESUMO 

 

O conceito de literatura divide os pesquisadores da teoria do texto literários há séculos. 

Portanto, o presente trabalho de conclusão de curto tem como objeto as definições da 

literatura francesa através dos séculos, dando a cada período cronológico uma definição. 

Fizemos também leituras e análises críticas de autores franceses considerados importantes 

dessa ciência, bom como a utilização das próprias obras literárias. Não somente as escolas 

literárias são estudadas, mas também o período histórico permitindo assim ao leitor uma 

melhor compreensão do texto. Ao término deste trabalho a análise de uma obra 

cinematográfica é também realizada e utilizada como base da conclusão que traz uma 

definição da literatura segundo o autor. 

 

Palavras-chave: Literatura francesa. História da literatura. Teoria literária.  
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historique Français. 2013. Mémoire de Maîtrise (Bachelier en Langue et Culture Française) 

– Université Estadual de Londrina. 

 

RÉSUMÉ 

 

Le concept de littérature partage les chercheurs de la théorie du texte littéraire depuis des 

siècles. Par conséquent le présent mémoire de maîtrise a comme objet les définitions de la 

littérature française, avec le but de les recenser et de la définir à travers les siècles, en donnant 

à chaque période chronologique une définition. On a aussi fait des lectures et des comptes 

rendus des auteurs français considérés importants de cette science, bien comme l’utilisation 

des œuvres littéraires elles-mêmes. Non seulement les écoles littéraires sont étudiées, mais 

aussi la période historique permettant ainsi au lecteur une meilleure compréhension du texte. 

À la fin de ce travail l’analyse d’une œuvre cinématographique est aussi réalisée et utilisée 

comme base de la conclusion qui porte une définition de la littérature selon l’auteur. 

 

Mots-clés: Littérature française. Histoire de la littérature. Théorie littéraire. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema central deste trabalho de conclusão de curso é o conceito de literatura durante 

os séculos. Mais específicamente na literatura francesa. Esse assunto nos foi sugerido pela 

disciplina de Teoria do Texto Literário, porém, o mesmo não foi suficientemente debatido 

naquela ocasião. A partir de conversas entre o orientando e a orientadora deste projeto, 

decidirmos investigar o tema, a fim de sanar as lacunas deixadas pela disciplina e saciar o 

interesse suscitado. 

A justificativa maior da escolha em estudar os diferentes conceitos de literatura por 

meio de uma perspectiva histórica é a de que em meio a vários trabalhos voltados para a área 

da teoria literária. A definição de literatura sempre gera muitos debates, várias definições e 

nenhuma certeza. Nas últimas décadas, no campo literário muitas obras que se debruçam 

sobre o conceito de literatura e sua eventual “morte”. 

Por essa razão, este trabalho busca recensear e contextualizar os conceitos de 

literatura. A partir das obras de autores considerados expoentes dessa área do conhecimento, 

traçando, assim, um histórico de suas compreensões. O propósito em definir a literatura por 

meio dos séculos não é fácil, como diz Jacqueline Cerquiglini-Toulet, professora de literatura 

francesa medieval na Universidade Paris IV-Sorbonne, especialista em literatura do final da 

Idade Média. No livro La littérature française: Dynamique & histoire, uma história da 

literatura francesa de 2007, organizado por Jean-Yves Tadié, a autora afirma que definir 

literatura é “uma questão ambiciosa” (TADIÉ, 2007a, p. 28, tradução nossa). Sabemos ainda 

que tal empreita por vezes encontra barreiras, como Michel Delon, colaborador na obra acima 

citada, nos lembra que: “A literatura não pode jamais ser apresentada como uma categoria 

definida de uma vez por todas” (TADIÉ, 2007a, p. 8, tradução nossa). 

 Para examinar o conceito de literatura ao longo da História, partimos da seguinte 

questão: o que é a literatura? Muitas são as repostas obtidas em diferentes períodos e que 

geralmente, não partilham de um consenso. Para conseguir definir o que significou a palavra 

literatura ao longo dos séculos, sua importância, por que era feita, quem a fez e a quem se 

destinava, utilizamos obras dos mais variados períodos. Para parametrizar e facilitar o 

processo de pesquisa, empregamos a divisão comumente aceita dos seguintes períodos 

cronológicos: do século X ao XV, a Idade Média; no século XVI, o Renascimento; no século 

XVII o Classicismo; no século XVIII o Iluminismo; no século XIX, o Romantismo, o 

Realismo e o Simbolismo; no século XX, o Modernismo; e por fim a Contemporaneidade no 
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século XXI. Ainda para auxiliar o leitor, cada capítulo traz de forma sucinta os principais 

eventos históricos do período abordado, com o objetivo de relacionar as definições de 

literatura e História. 

Para auxílio de nosso trabalho, não apenas apresentamos definições retiradas dos 

manuais de literatura, como também apresentamos obras que são consideradas ícones dos 

períodos trabalhados,  que reflete assim a própria obra, já que a literatura, longe do texto 

literário, perde completamente seu sentido de ser. 

A primeira análise é a do conceito de literatura na Idade Média, compreendendo o 

nascimento da literatura em língua francesa e suas raízes orais. Oriundas das canções de gesta. 

Em seguida, estudamos o Renascimento e a imbricação entre literatura e filosofia a partir do 

movimento Humanista. No Classicismo, discorremos sobre como a literatura é vista como 

uma arte com fim educacional, para a manutenção dos princípios morais e éticos. Não 

esquecendo que nessa época ela passa a ser a sexta das sete artes e, por isso, parte de um 

pressuposto segundo o qual toda a manifestação artística tem seu fim em si mesma. A partir 

do século XVIII buscamos indicar como a literatura tenta unir prazer estético e conhecimento 

científico, seguindo as aspirações do Iluminismo. O século XIX é extremamente rico 

culturalmente e, portanto, é dividido e analisado em três partes: o Romantismo, o Realismo e 

o Simbolismo, cada uma demonstrando sua concepção de literatura, bem como sua utilidade. 

No século XX, apresentamos o Modernismo enquanto movimento incentivador da pesquisa 

estética. Enfatizamos também a concepção da literatura como ciência possuidora de um 

método científico (anos 60), chegando às especulações atuais sobre a morte da literatura. 

Com o Modernismo demonstramos como as Grandes Guerras influenciam a literatura. 

Descrevemos como a literatura passa a ser engajada pelos escritores. Na contemporaneidade 

os intelectuais cogitam o provável fim da literatura, que aqui será abordado. Após os anos de 

1960, a literatura é considerada linguagem, sobretudo, sob a luz da semiótica, tendo como seu 

maior ícone na França o professor da cadeira de semiologia da École Pratique des Hautes 

Études, Roland Barthes. 

De forma concisa apresentamos as teorias textualistas, já que no início do século XXI 

são elas que ditam o rumo dos estudos literários. A ausência das mesmas nesse texto pode 

dificultar o entendimento do leitor, já que em vários conceitos oriundos delas serão tratados 

pelos autores posteriormente abordados. 

O século final do século XX início do XXI são marcado por mudanças significativas 

em períodos relativamente curtos. No campo da literatura, na França, a busca de uma 

identidade literária é deixada em segundo plano. Os teóricos se preocupam com outros 
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assuntos pertinentes à literatura. Selecionamos quatro tópicos que são recorrentes e 

considerados por nós propícios às aspirações deste trabalho. Interpelamos, em ordem: o 

conceito de literatura no período do entreguerras, tendo como base a obra O que é a 

Literatura? de Jean-Paul Sartre. Em seguida estudamos a ideia de morte do autor tendo como 

guia o artigo “A morte do autor”, de Roland Barthes. A penúltima tônica é a da utilidade da 

literatura segundo Antoine Compagnon em Literatura para quê?. Por último, discorremos 

com base em Tzvetan Todorov e sua obra A literatura em perigo sobre a atual crise na 

literatura. 

Desenvolvidas as questões relatadas acima, terminamos por uma análise do filme 

Fahrenheit 451, de 1966, dirigido pelo cineasta francês François Truffaut, baseado na obra 

homônima de Ray Bradbury. Nesse filme, em um futuro não tão distante, um governo 

autoritário proíbe a circulação e produção de obras literárias, pois a seu ver, a literatura só 

serve para deixar as pessoas infelizes e deve ser ferrenhamente combatida. Toda publicação é 

queimada pelos bombeiros, já que na sociedade retratada na obra não há mais incêndios. 

Logo, os serviços dos bombeiros são transferidos para a queima de livros. Como o filme 

recria uma analogia com a Idade Média, não será a Igreja a proibir e queimar em praça 

pública toda obra considerada subversiva ao Cristianismo, mas o Estado. Tocando a 

perspectiva pessimista do filme de um breve findar da literatura, discorremos se realmente o 

seu fim pode ser ou não cogitado, nestes tempos de leitura digital. Concluímos o trabalho 

apresentando uma definição de literatura atualmente. 
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2 A IDADE MÉDIA (SÉCULOS X-XV) 

 

 A Idade Média é considerada pelos historiadores como o período da história europeia 

do século V, marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, até o século XV, 

com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. O sistema político da 

França medieval é a monarquia. Durante séculos várias guerras surgem entre a nobreza 

francesa em beneficio da sucessão real. Entre elas, a maior é a Guerra dos Cem Anos (1337-

1453), travada logo após a morte do rei Charles IV, em 1328, entre a França e a Inglaterra. 

Vigora ainda na Idade Média o sistema feudal, com o a relação tríade: servo, vassalo e 

suserano. O suserano, enquanto detentor de terras, um dos maiores bens dessa época, cede-as 

aos servos para cultivo, fornece também abrigo. O servo, por sua vez, paga impostos ao 

suserano. O vassalo protege o feudo em troca de abrigo e alimentação. É ainda nesse período 

que ocorre a afirmação do poder da Igreja Católica. Por meio da figura papal o Cristianismo 

torna-se a religião absoluta na Europa medieval. Nessa época as cidades têm papel 

secundário, já que a vida da população é atrelada, sobretudo, aos feudos. No final da Idade 

Média, com o desenvolvimento do comércio, as cidades tornam-se berços de uma nova classe 

social: a burguesia. (BÉDIER; HAZARD, 1949, p. 2-3) 

 

2.1 LATIM X FRANCÊS 

  

Jacqueline Cerquiglini-Toulet, professora da Sorbonne, especialista em literatura da 

Idade Média, no prólogo de seu texto contido no livro La littérature française: dynamique et 

histoire I, coloca a seguinte questão: “É legítimo pensar e escrever uma história da literatura 

francesa na Idade Média?” (TADIÉ, 2007a, p. 27, tradução nossa). A resposta é a seguinte: 

“No sentido estrito não” (TADIÉ, 2007ª, p. 27, tradução nossa). Mas, qual o motivo dessa 

negativa? 

À primeira vista, o motivo de não se poder falar de literatura francesa na Idade Média 

é que ela praticamente não existiu. O primeiro texto em língua francesa que está preservado e 

ainda temos acesso é datado em 14 de fevereiro de 842, e é Juramentos de Estrasburgo: 

 

Em 14 de fevereiro de 842, em Estrasburgo, Carlos o Calvo e seu irmão Luís o 

Germânico concluem um tratado que selaram por juramentos. Carlos e os fiéis de 

Luís juraram em alemão, Luís e os fiéis de Carlos juraram em francês. O historiador 

Nithard inserirá em sua crônica as formas desses juramentos, um manuscrito do 

século X nos os conservou (BÉDIER; HAZARD, 1949, p. 2, tradução nossa). 
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 Já a primeira obra escrita em francês de que dispomos é a Canção de Roland, que data 

aproximadamente o início do século XII. Esse texto narra a história da morte do conde 

Roland, sobrinho de Carlos Magno, que morre junto de seu exército no desfiladeiro de 

Roncesvales, na fronteira da França com a Espanha. Em uma batalha contra os sarracenos – 

um grupo islâmico que domina a Península Ibérica nessa época. Durante a Idade Média, 

perdura fundamentalmente um bilinguismo latim-vernáculo, como Cerquiglini-Toulet 

informa:  

 

A Idade Média é um período de bilinguismo francês-latim que distingue duas 

culturas: uma erudita, de pessoas que dominam o latim, os clérigos, e uma cultura de 

laicos, que se agrupam em não letrados, os illiterati, o povo, mas também a maior 

parte da classe nobre (TADIÉ, 2007a, p. 33, tradução nossa). 

 

 O latim é a língua de cultura empregada unanimemente na Europa medieval na escrita, 

pois é a língua oficial da Igreja e também das instituições de ensino. Somente a partir da 

Baixa Idade Média os autores passam a escrever em língua vernácula ou fazem traduções do 

latim para sua língua materna. 

 Além do bilinguismo dessa época, a França ainda é dividida linguisticamente. Com 

preponderância de dois dialetos oriundos do indo-europeu com influências do gaulês, do 

céltico e, sobretudo do latim. Ao norte temos a “langue d’oc” e ao sul a “langue d’oui”. A 

produção literária entre ambas difere significativamente: enquanto a região Norte há uma 

prevalência de obras em verso, a região Sul predomina uma literatura em prosa. (TADIÉ, 

2007a, p. 35-36, tradução nossa). 

 

2.2 LÍNGUA E PODER 

  

Durante a Idade Média, uma pequena parcela da população teve acesso à cultura e o 

número dos que sabiam ler e escrever era ainda mais restrito. Os alfabetizados se restringem, 

na maioria, ao clero e a grandes nobres. Como a maior da população era iletrada, em essência 

o conhecimento era transmitido de forma oral e, com o tempo, se perde. Nessa época, para 

poder escrever, muitos escritores recorrem a reis, barões e à nobreza em geral para solicitar 

recursos para produção literária (TADIÉ, 2007a, p. 80). Como na Idade Média a impressão 

ainda não existe, os textos para serem transmitidos e divulgados eram copiados à mão. Esse 

ofício fica a cargo da Igreja, que destina monges exclusivamente para esse trabalho: trata-se 

dos monges copistas (TADIÉ, 2007a, p. 48-49). 
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2.3 A PRODUÇÃO LITERÁRIA NA IDADE MÉDIA 

 

 A produção literária escrita medieval francesa é geralmente classificada em dois 

grandes grupos: a canção de gesta e a literatura religiosa. Além dos dois grupos maiores 

acima citados, há ainda textos históricos, contos, algumas peças, entre outros gêneros, que, 

entretanto, não obtêm tanto sucesso. 

 

2.4 A CANÇÃO DE GESTA 

 

 As canções de gesta são romances cavaleirescos em verso. Geralmente compostos em 

decassílabos ou alexandrinos, que tratam, sobretudo, da vida de Carlos Magno e de seus 

descendentes nas Cruzadas pela libertação da Terra Santa. (TADIÉ, 2007a, p. 116-122). 

  Edmond Faral explica da seguinte maneira a origem do termo gesta: “Chamamos na 

Idade Média canções de gesta do latim ‘gesta’ tomado no sentido de exploração/proezas” 

(BÉDIER; HAZARD, 1949, p. 11, tradução nossa). Originalmente os textos das canções de 

gesta são recitados com o acompanhamento de instrumentos musicais, daí a gênese do termo 

“canção” nesse contexto. As canções de gesta são a prova cabal da relação estrita da literatura 

e da oralidade, nessa época. 

  

2.5 A LITERATURA RELIGIOSA 

 

 A Igreja Católica, enquanto instituição mais poderosa da Idade Média, superior até 

mesmo aos reis, também detêm o monopólio de boa parte da produção literária: o clero teve 

acesso à maior quantidade de obras e também possui o maior público. Uma vez que o corpo 

clérigo era alfabetizado em mosteiros católicos, para prosseguir os estudos de teologia em 

universidades. Durante a Idade Média muitas obras literárias têm como tema central a vida de 

santos, seus milagres e também os mártires católicos (TADIÉ, 2007a, p. 126-129). 

 

 Em suma, a produção literária na Idade Média depende de vários fatores. Sua origem 

oral é comprovada nas canções de gesta e seu acesso é restrito a uma pequena elite cultural 

que dispunha de bens e conhecimento para seu uso. Tem ainda grande importância para a 

educação religiosa, bem como para a preservação da história do povo francês. Muito diferente 
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do conceito atual que possuímos de literatura, na Idade Média, a literatura é considerada o 

conjunto de todas as obras escritas, desde os tratados filosóficos, à poesia. 

Sobre o questionamento de Cerquiglini-Toulet, se realmente é possível pensar em 

literatura na Idade Média, podemos responder categoricamente que sim, mesmo que possamos 

fundamentar essa afirmação a partir de uma parca quantidade de textos encontrados e 

preservados: o conceito de literatura, nessa época, é bastante abrangente e vasto, compreende 

todo tipo de texto escrito. 
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3 O SÉCULO XVI 

 

 No início do século XVI a França torna-se a nação mais próspera da Europa. A 

monarquia francesa assume uma forma absolutista: “Uma fé, uma lei, um rei” (BÉDIER; 

HAZARD, 1949, p. 166). No campo artístico, há um grande desenvolvimento da arquitetura, 

escultura e pintura, propiciado pelo Renascimento. Já a literatura floresce junto ao 

Humanismo. 

  

3.1 O RENASCIMENTO 

 

 No final do século XV e no início do século XVI, surge na Itália um movimento 

intelectual que propõe um retorno à cultura greco-latina. Nasce, assim, o Renascimento: “a 

luz após as trevas, o dia após a noite, o Renascimento verá o retorno da inteligência após um 

longo eclipse” (TADIÉ, 2007a, p. 241, tradução nossa). Os reis franceses e a nobreza 

importam o refinamento da arte renascentista italiana. Um dos maiores mecenas da França, 

nesse século, é o rei François I (1494-1547), que trouxe da Itália para sua corte, grandes 

artistas como: Leonardo Da Vinci (1452-1519) e Rosso Fiorentino (1494-1540), entre outros. 

É ele também quem inicia a construção do palácio do Louvre e funda em 1530 o Collège 

Royal, atual Collège de France, que na época destina-se ao ensino das línguas hebraicas, 

grega e latina – bases do movimento Humanista 
1
. Vale ressaltar ainda que, durante o reinado 

de François I, em 1539, é publicado o Édito de Villers-Cotterêts, no qual o latim é substituído 

pelo francês como língua oficial do Estado. O que propicia reflexões sobre a literatura 

produzida na língua vernácula – o francês. Por outro lado, as grandes navegações, nessa 

época, também contribuem para o desenvolvimento do Renascimento, suscitando 

questionamentos que conduzem ao conhecimento: “a duvida é a origem de toda evolução” 
2
.  

 

 

                                                 
1
 Disponível no site do Collège de France em:  http://www.college-de-

france.fr/site/institution/index.htm#|m=histoire-et-archeolgie|p=/site/histoire-et-archeolgie/index.htm|, acesso em 

14/04/2013. 
2
 Disponível no site Renaissance France em: http://www.renaissance-france.org/lyon/pages/indexlyon.html 

acesso em 14/04/2013 

http://www.college-de-france.fr/site/institution/index.htm#|m=histoire-et-archeolgie|p=/site/histoire-et-archeolgie/index.htm|
http://www.college-de-france.fr/site/institution/index.htm#|m=histoire-et-archeolgie|p=/site/histoire-et-archeolgie/index.htm|
http://www.renaissance-france.org/lyon/pages/indexlyon.html
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3.2 O HUMANISMO 

 

 O Humanismo é a corrente ideológica do Renascimento. Etimologicamente, deriva do 

termo latino humanitas, que significa um cuidado com o desenvolvimento da humanidade e 

do homem (VIEGNES; POUTINGON, 2003, p. 14). O humanismo coloca o homem como ser 

principal em uma escala de importância, ou seja, o homem é o centro de todas as coisas do 

universo.  Nessa concepção há uma inversão do teocentrismo da Idade Média, em que Deus é 

tido como centro de tudo. O Humanismo é fomentado por uma grande sede de conhecimento, 

sobretudo, dos clássicos greco-romanos que, com o surgimento da impressão, são vastamente 

publicados. Estimulando assim os estudos das línguas antigas. Objetivo esse almejado pelo 

então recém-criado Collège de France. Além desse retorno à Antiguidade, o humanismo 

debruça-se sobre a natureza como um todo. Os humanistas, em sua maioria, não rompem com 

a Igreja Católica, porém, acreditam que o homem pode alcançar Deus através de leituras e 

reflexões sobre a Bíblia, e somente seguindo o que está escrito nas Escrituras Sagradas ele 

chega ao Paraíso. 

 

3.3 A LITERATURA RENASCENTISTA 

 

 “Em meio às turbulências desse século, a literatura de forma geral apresenta uma 

grande riqueza e variedade” (LAGARDE, 1964a, p. 10, tradução nossa). É a partir do século 

XVI que a literatura começa a se propagar, graças à invenção de um aparelho para impressão, 

por volta de 1439, do alemão Johannes Gutenberg (1398-1468), que passa a ser empregado 

nas obras literárias. 

Nessa época, os autores começam a se preocupar com a língua empregada nas obras 

literárias, fundando, assim, a Pléiade, uma espécie de clube que busca enriquecer a língua 

francesa. Os sete poetas que compõe originalmente a Pléiade são: Pierre de Ronsard (1524-

1585), Joachim Du Bellay (1525-1560), Jean-Antoine de Baïf (1532-1589), Étienne Jodelle 

(1532-1573), Pontus de Tyard (1521-1605) e Jean Dorat (1508-1588). Merece destaque entre 

estes, Joachim Du Bellay, que durante sua vida busca criar obras primas em francês e não 

mais em latim, como na Idade Média. Em uma de suas obras principais Defesa e ilustração da 

língua francesa (1549), Du Bellay expõe as ideias principais dos poetas da Pléiade, e 

argumenta a favor do valor do francês como língua literária. Também vale ressaltar Pierre de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Ronsard
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_Du_Bellay&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_de_Ba%C3%AFf
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Jodelle
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Pontus_de_Tyard&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Dorat&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Joachim_Du_Bellay&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Ronsard
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Ronsard, que é considerado o maior poeta francês do Renascimento. Ele busca renovar as 

obras dos grandes autores greco-latinos, tais como Horácio, Virgílio e Homero. 

 Em suas obras, os autores da Pléiade buscam enriquecer o vocabulário empregado nas 

obras literárias e também propõe mudanças no estilo. De forma geral, a literatura, nesse 

século, busca refletir a filosofia em voga. Propondo um regresso ao passado para superar as 

famosas “trevas” da Idade Média. Os autores desse século aspiram um retorno à leitura dos 

filósofos clássicos gregos, e assim procuram o desenvolvimento do homem. (TADIÉ, 2007a, 

p. 308-309). 

 No Renascimento os autores emprenham-se por meio de suas obras, a retratar o 

avanço científico vivenciado no século XVI em oposição à Idade Média. Além disso, 

instituições de ensino superior, tais como a Sorbonne, que é nesse século, a faculdade de 

teologia responsável pelos assuntos da Igreja na região parisiense, são atacadas pelos 

escritores, pois a seu ver, são as responsáveis pela letargia intelectual na Europa. 

 Um dos textos maiores dessa época, que retrata de forma sucinta as ideias do 

humanismo na literatura, é a carta de Gargantua a seu filho Pantagruel, contida no livro 

Pantagruel (1523) de François Rabelais (1483 ou 1495 – 1553): 

 

Eu não digo por vaidade – ainda que o pudesse fazê-lo admiravelmente lhe 

escrevendo, como se vê em Cicero, no seu livro Da velhice e pela sentença de 

Plutarco, no livro Como se gabar sem inveja – eu digo para te dar o desejo de 

crescer ainda mais. 

Agora todas as disciplinas estão restituídas, as línguas estabelecidas. O grego, sem o 

qual é uma vergonha se dizer sábio, o hebreu, o caldeu, o latim. Expressões tão 

elegantes e tão corretas em uso, elas que foram inventadas no meu tempo por 

inspiração divina, como o inverso, a artilharia foi por sugestão diabólica. O mundo 

inteiro é cheio de pessoas sábias, de preceptores muito dotados, bibliotecas 

amplíssimas, tanto que bem creio eu nem no tempo de Platão, Cícero ou de 

Papiliano, era tão fácil estudar quanto agora (RABELAIS, 1997, p. 89-91 – tradução 

nossa). 

 

 Nesse texto enviado pelo gigante Gargantua a Pantagruel, que parte em jornada pelo 

mundo para “tudo apreender”, o primeiro estabelece uma comparação entre sua época e a do 

filho. Nela podemos ver alguns dos aspectos mais marcantes do Renascimento, sobretudo, a 

educação, o centro do pensamento de Rabelais e do humanismo (VIEGNES; POUTINGON, 

p. 46). Gargantua, nessa passagem, pode ser visto como um personagem da Idade Média, 

enquanto Pantagruel já pertence ao Renascimento. A ciência, para Pantagruel, está em um 

nível mais avançado. Os clássicos greco-romanos conquistam seu devido espaço, bem como o 

ensino das línguas clássicas. Não esqueçamos ainda que, nessa época, o acesso ao livro é 

muito mais simples graças à imprensa. Nessa obra, Rabelais diz em vários momentos da 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Ronsard
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importância da educação na vida do homem de seu tempo. Critica o ensinamento de coisas 

inúteis, como, por exemplo, quando cita que o preceptor de Gargantua o fez estudar obras 

como: De moribus in mensa servantis – As maneiras de servir uma mesa. Essa carta chega às 

mãos de Pantagruel quando o mesmo está extremamente desmotivado, e lhe dá ânimo para 

continuar sua jornada de aprendizagem. Para Gargantua e Pantagruel, é preciso estudar para 

superar o período de improdutividade da Idade Média. 

 Como o personagem Gargantua nos permite observar a literatura no século XVI 

representa um entrelaçamento da literatura com a filosofia humanista. Sendo que os autores 

desse período sorvem suas inspirações na cultura greco-latina. Além do mais, a literatura 

reflete um desejo de superar os séculos de lentidão cultural da Europa medieval. O conceito 

de literatura, portanto, também é utilitário, une a necessidade de conhecimento ao 

estabelecimento da língua francesa como língua de cultura. 
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4 O SÉCULO XVII 

 

 O século XVII na França tem como marco inicial o ano de 1610, com a morte do rei 

Henri IV se finda no ano de 1715, com a morte do rei Louis XIV, também conhecido como 

rei Sol. Seu governo caracteriza-se por uma monarquia absolutista, a ele é atribuída a célebre 

frase: L’État c’est moi (O Estado sou eu). Em seu reinado, vale ressaltar o nascimento da 

Academia Francesa de Letras em 1635. Apoiada pelo cardeal Richelieu, a Academia surge 

com intuito de dar parâmetros para a língua francesa. Instituindo, assim, a “forma correta” de 

sua utilização, função essa exercida até hoje: “A principal função da Academia será a de 

trabalhar em todo o seu ser e toda a sua diligência possível, para dar regras certas a nossa 

língua e de torná-la pura, eloquente e capaz de tratar das artes e das ciências” (artigo 24 do 

estatuto - tradução nossa). 
3
 

  

4.1 LITERATURA CLASSICISTA 

 

 No tocante à literatura, vemos o apogeu do teatro, esse século fica conhecido como a 

época de ouro do teatro francês. A literatura volta-se aos clássicos gregos e romanos. Surgem 

assim novas versões de textos da antiguidade. Esse retorno ao passado dos textos greco-

latinos difere da retomada assumida pelos escritores do Renascimento, pois no século XVI ela 

se dá com a finalidade de adquirir conhecimento; no século XVII, os clássicos são 

considerados como modelos para atingir a pureza da linguagem. Os textos teatrais refletem 

uma preocupação exacerbada com a norma estilística. E, por essa razão as obras são escritas 

geralmente em versos alexandrinos, com rimas fixas, prezam por uma construção linguística 

esmerada (TADIÉ, 2007a, p. 504). Além disso, seguem a regra das três unidades proveniente 

de Aristóteles que afirma, em sua Poética, que uma peça teatral deve desenvolver-se em 24 

horas – unidade de tempo, deve comportar apenas uma ação principal – unidade de ação e, 

por último, deve passar-se em um mesmo lugar – unidade de espaço.
4
 A função da literatura é 

                                                 
3
 Disponível no site da Academia Francesa de Letras em: http://www.academie-francaise.fr/linstitution/lhistoire, 

acesso em 28 fev. 2013.  
4
 Disponível no site da Academie de Grenoble em: http://www.ac-

grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/logotype/glossaire/Regle%20des%20trois%20unites.htm, acesso em 

13/04/2013. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/logotype/glossaire/Regle%20des%20trois%20unites.htm
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/logotype/glossaire/Regle%20des%20trois%20unites.htm
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docere et delectare, ou seja, dar prazer e ensinar 
5
, razão pela qual as obras possuem uma 

trama em cujo fundo há sempre uma moral. Uma das principais tragédias dessa época é 

Phèdre (1677) de Jean Racine, baseada na obra Hipólito, de Eurípedes.  

 Nessa obra, Racine retrata o amor impossível entre Phèdre, esposa de Thésée, rei de 

Atenas, por seu enteado Hippolyte. Por pertencer à linhagem do Sol, de que a deusa do Amor, 

Afrodite, é inimiga, Phèdre recebe como castigo a paixão avassaladora por Hippolyte. Após a 

suposta morte de seu esposo, por conselho de sua serviçal Œnone, Phèdre declara seu amor a 

Hippolyte; porém, seu marido não morre e retorna ao reino. Vendo o erro grave que comete, 

Phèdre diz ao Thesée que seu filho a seduziu. Como castigo pelo desrespeito, Thésée invoca a 

ira do deus dos mares, Poseidon, contra seu filho, que morre atacado por uma besta marinha. 

 Como em toda a tragédia, o que rege a vida dos personagens é o destino. Este está nas 

mãos dos deuses, sendo impossível aos mortais dele fugirem. Os ensinamentos que podemos 

retirar dessa obra são vários para a época, dentre os quais podemos listar: jamais alguém de 

uma classe social superior deve dar ouvidos a alguém de uma classe inferior (Œnone/ Phèdre). 

É impossível fugir a seu destino, é preferível morrer com honra a viver à sombra de uma 

desonra (Phèdre). Esses exemplos suscitados pertencem à função da literatura de docere 

(ensinar). Já a função de delectare (dar prazer), fica por conta da pureza dos versos 

racinianos, da métrica, da rima e da escolha de vocabulário. Até mesmo a divisão dos atos é 

impecável. Abaixo temos uma passagem da obra, considerada como contendora de um dos 

mais belos versos da língua francesa: 

 

Já não é fogo oculto em minhas veias;  

É toda Vênus aferrada à presa. 

Concebi por meu crime um terror justo. 

Horrorizou-me meu amor, e a vida. 

Quis, morrendo, salvar a minha glória, 

Para sempre esconder tão negra chama. 

Teu pranto, teus combates me venceram; 

Tudo te confessei, não me arrependo; 

Se respeitando a morte que se avança, 

Não me afligires mais com reprimendas; 

Se os socorros baldados teus cessarem 

De animar uma luz pronta a apagar-se.
6
 

 

Outro conceito que deve ser ressaltado dentro da concepção de literatura no século 

XVII é o de emulação. Nessa época, os escritores reescreviam as obras do passado apenas 

                                                 
5
 Disponível no site Larousse em: 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/litt%C3%A9rature_latine/174747, acesso em 30/05/2013. 
6
 Tradução de Sebastião Francisco de Mengo Trigoso, disponível no site eBooks Brasil em: 

http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/fedra.html acesso em 19/05/2013. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9s%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_fils_de_Th%C3%A9s%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_fils_de_Th%C3%A9s%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hippolyte_fils_de_Th%C3%A9s%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9s%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9s%C3%A9e
http://www.larousse.fr/encyclopedie/litterature/litt%C3%A9rature_latine/174747
http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/fedra.html
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efetuam mudanças linguísticas, ou seja, enriquecem, atualizam, e mantém o mesmo enredo. 

Isso acontece com Phèdre de Racine, que é uma reescritura do texto de Eurípedes, e que teve 

outras versões, as quais, entretanto, não alcançam o sucesso de peça raciniana. No século 

XVII a inovação literária não é bem vista: um grande autor deve escrever baseado nos 

clássicos já existentes; esse conceito só muda a partir do século XIX. Logo, não se trata de 

plágio, o autor pode ser eternizado com uma nova versão de um texto antigo. 

Em suma, a literatura, nesse século, teve como finalidade afirmar a língua francesa. 

Além disso, à literatura coube ainda o papel de transmissão de conhecimento e levar deleite a 

seus leitores. 
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5 O SÉCULO DAS LUZES (SÉCULO XVIII) 

 

Em 1722 é coroado como rei da França Louis XV (1710-1774), conhecido como o 

Bem-Amado, filho de Louis XIV. O governo de Louis XV é marcado por várias crises e 

guerras, dentre elas, a Guerra dos Sete Anos, contra a Áustria. 

Nesse século, a população, insatisfeita com as atitudes dos monarcas, começa a 

pressioná-los por medidas tais como a liberdade à propriedade e também a liberdade 

individual, influenciando, assim, a literatura (ASCOLI, 1948. P. 2). Em 1789 a situação social 

torna-se insustentável, e é convocada uma Assembleia Nacional Constituinte. A população 

então invade a Bastilha, uma prisão utilizada especialmente para a reclusão de intelectuais e 

nobres, contrários ao regime, e também depósito de armas do governo. Essa invasão fica 

conhecida como a Queda da Bastilha, quando é saqueado o armamento real e são libertados os 

sete presos que lá estavam detidos. Essa revolta mostra o descontentamento ante a política 

real, que fica insustentável. Para manter uma vida luxuosa em Versalhes, o rei Louis XVI e a 

rainha Maria Antonieta aumentam periodicamente os impostos, mesmo sabendo que o povo 

não tem mais condições de pagá-los devido às colheitas deficitárias que se sucedem, ano após 

ano. 

Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte proclama a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão. Que dispõe os princípios básicos a todos os homens 

tais como: direito à propriedade individual, liberdade e igualdade dos cidadãos diante a lei, 

liberdade de opinião e pensamento. (BÉDIER; HAZARD, 1949, p. 530). Em 1791 é 

concluída a Constituição, tem como principais pontos: O poder dividido em três – Legislativo, 

Executivo e Judiciário, o fim dos privilégios da nobreza e do corpo clérigo, a separação da 

Igreja e do Estado e a igualdade jurídica entre os indivíduos (BÉDIER; HAZARD, 1949, p. 

530). 

Louis XVI recusa perder seu poder e trama contra a Revolução com a ajuda dos países 

vizinhos monárquicos. Temendo que seus povos se inspirem na França e que abulam a 

monarquia. Como retaliação contra a investida de seus vizinhos, sobretudo, da Áustria, a 

França lhe declara guerra, a força militar francesa sai vitoriosa. Nesse momento, Louis XVI 

tenta fugir do país, mas é preso e acusado de traição. Em 21 de janeiro de 1793 é guilhotinado 

em Paris. Seis meses mais tarde sua rainha também é levada à guilhotina: em 16 de outubro 

de 1793 morre Marie Antoinette. 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=667&q=marie+antoinette&spell=1&sa=X&ei=rx5YUq6RB5C-9QTUnIHQBA&ved=0CCkQvwUoAA
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No ano de 1792, após o fim da Revolução, a França abole o governo absolutista e 

institui a República – período que fica conhecido como Primeira República Francesa, entre 

1799 e 1804. 

 

5.1 O ILUMINISMO 

 

O século XVIII é conhecido ainda como o Século das Luzes ou Iluminismo, 

movimento filosófico surgido na Europa. Que teve como maior representante a própria 

França. Os iluministas acreditam que por meio da razão o homem consegue reformar a 

sociedade e trazer luz para a superação de preceitos provenientes de uma cultura medieval, 

sempre associada às trevas no âmbito da cultura. Os defensores dessa filosofia são contra as 

práticas abusivas da Igreja Católica e também da monarquia. Das acepções iluministas surge a 

Enciclopédia, entre 1750 e 1772, liderada por Diderot e D’Alembert, obra com 33 volumes. 

As concepções iluministas servem ainda de base para grandes eventos, tais como a Revolução 

Francesa, em 1789, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, anteriormente 

citados. 

 

5.2 A LITERATURA NO ILUMINISMO 

 

 A escola estética desse século fica conhecida como Neoclássica. Nesse momento os 

escritores começam pouco a pouco a se distanciar do rigor do Classicismo. Além do teatro, 

outros gêneros ganham ênfase, sobretudo diferentes tipos de romance, com destaque para o 

romance epistolar que cai nas graças do público. Entre as obras epistolares destaca-se Les 

liaisons dangereuses de Pierre Chordelos de Laclos (1741-1803), cujo enredo gira em torno 

do Visconde de Valmont e da Marquesa de Merteuil. Desenvolve-se ainda, no mesmo 

período, uma rica poesia, romances de fundo moral, romances eróticos e até mesmo contos 

fantásticos. A literatura nessa época mantém uma relação intrínseca com a filosofia: muitos 

são os ensaios, os romances e os contos que unem esse saber à arte literária. Ainda no campo 

filosófico, os autores buscam em seus textos denunciar os abusos cometidos pela nobreza, 

insistem na instituição de um contrato social e combatem os excessos cometidos pela Igreja. 

Podemos exemplificar essa faceta por intermédio da obra de Voltaire, que no conto Cândido, 

ou o Otimismo (1759), que conta a história de Cândido, discípulo de Pangloss, habitante do 

paraíso, que é educado com a filosofia leibniziana. Em sua jornada, a personagem-título se 
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ilude com as dificuldades mundanas. Ainda na convergência entre literatura e filosofia a 

magnum opus dessa época, na França, é a Enciclopédia que de uma forma geral, expressa o 

pensamento desse século. Busca unir em uma obra todo o saber humano, uma vez que 

somente mediante o conhecimento o homem pode se tornar livre. Ou seja, trata-se de uma 

obra que retrata perfeitamente as aspirações iluministas. 

 De maneira geral, as obras do século XVIII buscam pouco a pouco romper com a 

rigidez das obras clássicas e conseguem aumentar a popularidade de gêneros até então 

considerados menores, como o romance por exemplo. A literatura ainda busca unir o prazer 

estético ao conhecimento científico, aproxima-se da concepção do século XVII. 
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6 O SÉCULO XIX 

 

O século XIX é bem agitado na França. Tanto em matéria de política, quanto de 

estéticas literárias. Entre 1799 a 1804, o general Napoleão Bonaparte (1769-1821) governa o 

país em um sistema de consulado. Em 1804, ele dá um golpe de Estado, tornando-se 

imperador até 1814, e por um pequeno período de 1815, que fica conhecido como o Governo 

dos Cem Dias. Suas principais medidas são; a criação do código napoleônico (1809), um 

código civil, que privilegia principalmente os princípios burgueses, tais como o casamento 

civil e o direito à propriedade privada. No campo da economia, em 1800, cria o Banco da 

França, responsável pela emissão da moeda nacional, controla assim a inflação. Na área da 

política internacional, empreita guerra contra várias nações europeias que ficaram conhecidas 

como Guerras Napoleônicas. Seu governo torna-se alvo de críticas a partir de medidas como o 

aumento dos impostos e do recrutamento para as forças armadas. Napoleão é destituído do 

poder em 1813. Quando perde a Batalha das Nações entre a França e a Rússia, Prússia, Suécia 

e Áustria. 

Com a queda de Napoleão, a dinastia dos Bourbons retorna ao trono francês e decreta 

o fim do período imperial e a volta à monarquia, sob o rei Louis XVIII (1755-1824). Seu 

governo caracteriza-se essencialmente pela tentativa de apaziguar a população, evitando 

novas revoluções, por intermédio de um governo moderado, juntamente com um parlamento. 

Os reis que se seguiram, Charles X e Henri V não conseguem manter os Bourbons no poder e, 

em 1848, à França instaura a Segunda República. Com um governo provisório liderado pelo 

poeta Alphonse de Lamartine (1790-1869), que tem como função convocar uma Assembleia 

Constituinte. No novo texto constitucional, é estipulado o fim da pena de morte, o sufrágio 

universal, a delimitação do limite de carga horária trabalhista e o direito de greve, dentre 

outras medidas que tentam melhorar as condições da população. 

Em 1848, em eleição para escolha do presidente, Louis Napoléon Bonaparte (1852-

1870), sobrinho do antigo imperador, é eleito com o auxílio do sufrágio universal. Em 1852, 

com apoio da burguesia, lança um plebiscito e propõe a volta do Império. Com aprovação de 

95% da população, vendo, nele a figura de seu tio, finda-se então a Segunda República e é 

iniciado o Segundo Império. Com Louis Bonaparte, a França consegue significativa expansão 

territorial sobre países asiáticos e americanos. O Imperador é árbitro de grandes conflitos 

entre as potências europeias. Estimula também a economia e o comércio. Sob o regime de 

Louis Bonaparte, a França vive um período de grande moralismo e consequentemente surge 

uma perseguição às obras literárias, destaca-se, entre elas, os processos sofridos por Gustave 
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Flaubert e sua obra Madame Bovary, em 1857, e no mesmo ano, Charles Baudelaire com suas 

Fleurs du mal. Como seu tio, Louis Napoléon vê seu governo ruir em uma guerra. Após 

Intervir em um conflito mexicano, o Imperador empreende guerra à Prússia, e em 02 de 

setembro de 1870 é capturado pelo exército prussiano na Batalha de Sedan. 

Com a derrota para a Prússia e sem imperador, em 1870 a França volta a ser uma 

República, dessa vez a Terceira República Francesa.  

 

6.1 LITERATURA NO SÉCULO XIX 

 

O século XIX é rico para a literatura, no que tange à pluralidade das ideias estéticas, 

cada uma tendo engendrado uma concepção própria de literatura. Desenvolvem-se 

simultaneamente três estéticas, que foram bastante diferentes. Elas serão apresentadas a 

seguir, separadamente, em ordem: o Realismo, que se desenvolve no campo da prosa, o 

Romantismo na prosa e especialmente na poesia, e o Simbolismo, com a poesia. 

 

6.3 O REALISMO 

  

O Realismo é uma corrente estética concebida na França, na qual os autores buscam 

retratar os problemas que afligiam a sociedade de sua época. Assim como também descrevem 

os costumes da população mais pobre e da pequena burguesia. Refutam tanto os temas 

levantados pelo Classicismo e Neoclassicismo que se inspiram em uma cultura antiga, e a 

superficialidade dos assuntos tratados pelo Romantismo. 

Os autores do Realismo, por meio de suas obras, descrevem a sociedade do século 

XIX tal como eles a concebem. As personagens são descritas minuciosamente, demonstram as 

vicissitudes humanas. Distante do Classicismo, a linguagem é simples e clara, o que torna a 

literatura acessível a um maior público. A narrativa, por vezes, é lenta, detendo-se 

principalmente em detalhes, tais como a descrição de espaços e das personagens. Nessa 

época, os autores buscam dar à literatura ares científicos. O maior exemplo é Balzac: este 

concebe A comédia humana (1830-1856) espelhada nas ideias do naturalista George-Louis 

Leclerc, o conde de Buffon (1707-1788) 
7
. Para não ser confundido com um autor romântico, 

                                                 
7
 Buffon foi um biólogo que produziu uma grande enciclopédia onde analisava os reinos vegetal e animal bem 

como o próprio homem essa obra que ficou conhecida como L’Histoire Naturelle (História Natural) publicada 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1830_en_litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/1856_en_litt%C3%A9rature
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Balzac escreve, em 1842, um artigo que intitula de Prefácio da Comédia Humana,
8
 onde 

define os princípios do Realismo. 

 “A ideia da Comédia Humana foi primeiramente em mim como um sonho [...] Esta 

ideia veio de uma comparação entre a Humanidade e a Animalidade. (BALZAC, 1842, 

tradução nossa).” Balzac inicia seu texto com uma colocação intrigante: como ele disse, busca 

analisar a humanidade, a seu modo, como um biólogo analisa o reino animal. Para sustentar 

seus argumentos, no parágrafo seguinte Balzac cita alguns cientistas tais como Leibnitz, 

Buffon e Charles Bonnet: 

 

As diferenças entre um soldado, um empregado, um administrador, um advogado, 

um ocioso, um sábio, um homem de Estado, um comerciante, um marinheiro, um 

poeta, um pobre, um padre, são, no entanto, mais difíceis de apreender, tão 

consideráveis quantas as que distinguem o lobo, o leão, o burro, o corvo, o tubarão, 

a foca, a ovelha, etc. Sempre existiu e sempre existirá Espécies Sociais como as 

Espécies Zoológicas. Se Buffon fez uma magnífica obra tentando representar em um 

livro o conjunto da zoologia, não haverá uma obra desse gênero para ser feita da 

Sociedade? (BALZAC, 1842, tradução nossa). 

  

Nessa passagem podemos ver claramente os argumentos que levam Balzac a escrever 

a Comédia Humana. Vale ressaltar ainda o quão audaciosa é a empreitada proposta pelo 

escritor, pois na sua obra em conjunto, o mesmo analisa a sociedade desde a parte mais rica da 

aristocracia até a mais baixa da sociedade, que vive em cortiços. 

Sua visão de literatura difere, portanto daquelas dos autores românticos. O autor 

realista vê seu trabalho como fruto de um labor e não da inspiração de um ser superior – ideia 

romântica. Balzac afirma ainda no Prefácio da Comédia Humana: “Que Deus vos empreste 

vida! Eu desejo somente não ser atormentado por homens e por coisas que eu sou desde que 

empreendi este terrível trabalho”. (BALZAC, 1842, tradução nossa). 

Em essência, o Realismo é a forma como os autores tentam, de maneira científica, 

inspirados nas ciências naturais retratar a sociedade do seu século. Pois para os mesmos não 

cabe ao autor relembrar fatos de séculos atrás, mas sim, usar a arte literária como ferramenta 

de estudo da sociedade e do homem de seu tempo. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
entre 1749 e 1788 que contou com 44 volumes. Retirado do site do Centre national de la recherche scientifique, 

disponível em: http://www.buffon.cnrs.fr/, acesso em 19/05/2013.(tradução e adaptação nossa). 
8
 Disponível no site da Bibliothèque nationale de France em: http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?O=NUMM-

101394, acesso em 25/05/2013. 

http://www.buffon.cnrs.fr/
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?O=NUMM-101394
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?O=NUMM-101394
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6.2 O ROMANTISMO 

 

Em oposição ao Realismo, os poetas românticos escrevem romances e poesias, 

destaca-se, sobretudo, a última. Diferentemente da objetividade do século anterior, fruto do 

Iluminismo, os autores românticos buscam em suas obras demonstrar a subjetividade 

emocional do eu expresso pelo próprio escritor. Optam frequentemente pela escolha da 

primeira pessoa do singular. O poeta, nessa perspectiva, é visto como um semideus, ou ainda, 

aquele capaz de atingir o sagrado. Essa característica é levada à obra por meio de um 

egocentrismo exacerbado. O texto literário é então, fruto de uma inspiração divina. As 

emoções têm papel principal nessa corrente; o homem só pode ser compreendido e explicado 

a partir de seus sentimentos. Os principais temas retratados pelos poetas são: o amor 

impossível, a saudade, tristeza e a idealização da morte prematura. A natureza também tem 

destaque nessa escola estética, e por vezes papel central na obra: o poeta busca 

constantemente um retorno à natureza, lembrando-nos a suma de Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778) “O homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe”. Por fim, há ainda 

a dicotomia do grotesco–sublime, distanciam-se da ideia do sublime clássico, que é atingido 

mediante construções simétricas e puras, os poetas românticos procuram atingir o sublime a 

partir do grotesco. Victor Hugo (1802-1885), um dos maiores poetas do Romantismo francês, 

escrevera acerca da principal dicotomia romântica: 

 

O cristianismo trouxe a poesia à verdade. Como ela, a musa moderna verá de relance 

as coisas mais altas e mais amplas. Ela sentirá que tudo na criação não é 

humanamente belo, que o feio coexiste ao lado do belo, o disforme próximo do 

gracioso, o grotesco ao revés do sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz. 

(tradução nossa) 
9
. 

 

 Como bem observa Victor Hugo na passagem acima transcrita, o Romantismo é uma 

escola pautada pelas dualidades: belo/feio, luz/sombra, vida/morte, etc. O autor enquanto um 

artista tenta retratar a natureza e busca no que não é belo, o sublime. 

 Outra grande característica dessa estética é a mudança do público-alvo. Nesse século o 

mercado editorial definitivamente advém como uma forma de vida. Os autores inclinam-se 

em direção à população que detém dinheiro: a burguesia.  Eles começam a escrever cada vez 

mais para conseguir rendas, publicam em editoras e também em jornais. No Brasil, que segue 

de perto as modas francesas, os feuilletons refletem-se nos folhetins jornalísticos. 

                                                 
9
Disponível no site da Bibliothèque National de France em 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5742559r/f18.image.r=hernani%20romantisme%20bataille%20hugo.langF

R, acesso em 30/05/2013.
 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5742559r/f18.image.r=hernani%20romantisme%20bataille%20hugo.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5742559r/f18.image.r=hernani%20romantisme%20bataille%20hugo.langFR
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 Como anteriormente mencionado, um dos mais importantes poetas do Romantismo da 

França é Victor Hugo. Hugo era contra as ideias governamentais opressoras, tais como a 

monarquia, o regime de consulado, etc. Foi deputado no período da Constituinte. Sua obra 

aborda vários temas, tais como a política: Napoléon le Petit (1852), a pobreza e miséria da 

população de seu país com Les Misérables (1862). Deixou uma vasta obra poética também. 

Abaixo transcrevemos um de seus poemas, “Elle était déchaussée”, seguido de uma análise 

que busca discorrer sobre os princípios da escola estética da qual ele faz parte: 

 

Ela estava descalça, despenteada, 

Sentada, os pés descalços, entre os juncos inclinados; 

Eu que por lá passava, acreditei ver uma fada, 

E lhe disse: Queres comigo vir ao fundo dos arvoredos? 

 

Ela me olhou com olhos supremos 

O que sobra da beleza quando nela triunfamos 

Eu lhe disse: queres, é o mês de amarmos, 

Queres comigo vir ao fundo dos arvoredos? 

 

Ela enxugou os pés sobre a grama da margem; 

Me olhou uma segunda vez, 

E a bela louca ficou pensativa. 

Oh! como os pássaros cantavam ao fundo do bosque! 

 

Como a água acariciou docemente a margem 

Eu a vi vindo a mim, entre grandes juncos verdes, 

A bela moça, amedrontada e selvagem, 

Seus cabelos nos olhos, com um sorriso de lado. (tradução nossa).
10

 

 

 O poema acima apresenta versos alexandrinos – na versão original – comuns no 

Romantismo. Com rimas alternadas, composto de quatro estrofes com quatro versos cada, ou 

seja, em quartetos. O eu lírico do poema é o próprio poeta – marca do egocentrismo 

romântico. O texto pode ser divido em três partes: as duas primeiras estrofes descrevem a 

cena e também o convite ao amor; a segunda parte é composta pela terceira estrofe, onde se 

aguarda uma resposta da mulher amada; e a última parte comporta a quarta estrofe, onde essa 

é dada. 

A mulher aqui é vista bem à maneira romântica: no primeiro verso ela é apresentada, 

mantém contato direto com a natureza – característica marcante da poesia romântica, pois está 

descalça, e sentada entre os juncos de uma espécie de córrego. Além disso, essa mulher não 

utiliza nenhum artifício para embelezar-se, pois está despenteada: o que demostra seu total 

desinteresse pelos padrões exigidos pela sociedade. 

                                                 
10

 HUGO, Victor. « Elle était déchaussée »; in Contemplations , Mont-l’Am , 1836. 
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 Outro aspecto a ser considerado é uma pequena construção sintática no seguinte 

verso: “Eu lhe disse: queres, é o mês de amarmos”, onde ao invés de utilizar vous o poeta no 

texto em francês, opta por tu. Por que essa construção é importante? Em francês tu é um 

pronome de tratamento informal, sendo por uma questão de polidez obrigatório o uso do vous. 

Essa escolha de pronome por parte do autor não é fruto do acaso, ela é feita para mostrar o 

caráter despojado da relação do eu-lírico e a mulher, no texto.  

Em outra importante passagem, a mulher é comparada a uma fada: “Eu que por lá 

passava, acreditei ver uma fada”. Diferente dos poetas dos séculos anteriores, os românticos 

não buscam inspiração na mitologia greco-romana, mas sim, na mitologia nórdica ou céltica. 

De forma geral, esse poema busca retratar um momento de sedução entre o poeta e 

uma mulher fora dos padrões sociais da época, sem deixar de ser idealizada pelo poeta. 

Mostra ainda uma vontade de distanciamento da sociedade e de seus preceitos.  

Basicamente o Romantismo é um dos movimentos de maior influência dos últimos 

séculos. Suas concepções alcançam até mesmo nossos dias. As ideias da obra como um fruto 

divino, o autor como o seu deus, são ainda partilhadas por escritores e leitores 

contemporâneos. Não podemos esquecer-nos do mercado editorial: antes do Romantismo, 

cabia ao leitor se adequar à obra, isto é, o leitor devia ter uma formação extensa para 

conseguir se aventurar nas leituras, pois geralmente elas são extremamente abrangentes e com 

um vocabulário pouco acessível. Em oposição, para cativar o público e conseguir assim 

vender seus trabalhos. Cabe ao autor romântico flexibilizar-se, ou seja, adequar sua 

linguagem, sobretudo, aos leitores menos eruditos no caso da burguesia, que possui o poder 

financeiro para a compra de livros. A definição de literatura, portanto, no Romantismo, 

compreende a noção de subjetividade e vê a obra literária como a expressão dos estados de 

espírito de seu autor. 
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6.4 O SIMBOLISMO 

 

Alexandre Micha (1905 – 2007), antigo professor da Sorbonne, em sua obra Verlaine 

et les poètes symbolistes, descreve da seguinte maneira o simbolismo: 

 

O simbolismo foi muito mais uma tendência, ou um conjunto de tendências, do que 

uma escola propriamente dita, agrupados atrás de um chefe com uma doutrina 

explicitamente professada. O simbolismo nasce entre 1885-1886, quando os jovens 

se agrupam em torno do exemplo e das obras de Verlaine, de Rimbaud, de Mallarmé 

e de Laforgue (1943, p. 40 - tradução nossa). 

 

Na esteira da poesia Romântica, os autores simbolistas continuam a defender uma 

poesia subjetiva, fixada somente no eu. Entretanto, essa visão busca ser mais profunda, 

procura o inconsciente, alcançado por intermédio do sonho. Por esse motivo, a literatura 

simbolista é rica em construções fantásticas e imaginárias. 

O simbolismo é o movimento que lança as bases para o modernismo. Diferente do 

Brasil, a França não conta com um movimento pré-modernista, essa função fica a cargo dos 

poetas simbolistas. Entre os escritores simbolistas mais conhecidos podemos citar: Stéphane 

Mallarmé (1842-1898), Arthur Rimbaud (1854-1891), Charles Baudelaire (1821-1867) e Paul 

Verlaine (1844-1896).  

Outra característica que muda drasticamente do Romantismo para o Simbolismo é a 

dicotomia grotesco-sublime. Os poetas simbolistas não buscam o sublime na obra literária 

como os românticos. Por esse motivo, eventualmente os poemas dessa estética apresentam 

construções extremamente grotescas. Quanto à temática, vale ressaltar a influência do mal do 

século: o tédio. Não se trata do tédio que concebemos atualmente, relacionado ao sentimento 

de ociosidade, mas sim, de um tédio ante a vida. O poeta, em sua obra, por vezes deixa clara 

uma vontade de fugir de sua realidade ou até mesmo de morrer, mas, geralmente, não 

consegue. Consequentemente, a melancolia é um sentimento recorrente. A figura do poeta 

também muda: ele não é mais um ser que mantem relação direta com o divino, como no 

Romantismo, mas ele é, frequentemente, apresentado em sua própria obra, tanto como uma 

pessoa com qualidades superiores, como a escória da sociedade. Para o poeta simbolista, o 

mundo é composto por símbolos e cabe a ele desvendá-los. Sobre o papel do poeta simbolista, 

Micha acrescenta ainda: 

 

Portanto, o poeta  não descreverá: ele evitará a representação de objetos em 

desenhos acusatórios; ele ira recorrer a sugestão que não diz tudo, que se resguarda 

ao apresentar o objeto ao leitor, mas o faz construir: a este último retraçar as etapas 
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da gênese operada pelo poeta, de colaborar ao trabalho poético (…) (MICHA, 1943, 

p. 40 – tradução nossa). 

 

Outra mudança significativa em relação aos poetas românticos é que os simbolistas 

começam pouco a pouco a romper com a rigidez do verso utilizado desde o século XVII. Ou 

seja, os poetas simbolistas abrem caminho para o verso livre, que é uma das marcas do 

Modernismo. 

A seguir, transcrevemos e analisamos como exemplo dos aspectos dessa corrente 

literária o poema “Chanson d’automne” de Paul Verlaine, considerado como um dos mais 

importantes poemas do Simbolismo: 

 

Chanson d’automne  

 

Les sanglots longs 

Des violons 

   De l'automne 

Blessent mon coeur 

D'une langueur 

   Monotone. 

 

Tout suffocant 

Et blême, quand 

   Sonne l'heure, 

 

Je me souviens 

Des jours anciens 

   Et je pleure 

 

Et je m'en vais 

Au vent mauvais 

    Qui m'emporte 

Deçà, delà, 

Pareil à la 

   Feuille morte. (VERLAINE, 1962, p. 52).
11

 

 

 A primeira análise que podemos fazer do poema é sua própria originalidade quanto à 

disposição das palavras, Verlaine inova ao inserir pequenos recuos nos versos: “De 

l'automne”; “Monotone”; “Sonne l'heure”; “Et je pleure”; “Qui m'emporte” e “Feuille 

morte”. A musicalidade da obra é evidenciada na composição dos versos – quatro sílabas 

poéticas cada o que impõe ao poema o ritmo de uma canção – bem como na escolha da 

                                                 
Canção do outono 

Os gemidos compridos/dos violinos/do outono/ ferem meu peito/ com languidez/ enfadonha/ Já sufocando/ e 

lívido, quando/ soa a hora,/ eu me atino/ dos dias idos/ e eu choro/Então vou assim/co’o vento ruim/ que me roja/ 

por lá e cá/tal qual/ folha morta. Tradução de Paulo Santana Pereira, disponível na revista digital Cisma, da 

Universidade de São Paulo em: http://revistacismausp.wordpress.com/2012/09/05/traducao-da-semana-chanson-

dautomne-poema-de-paul-verlaine-em-duas-traducoes-diferentes-feitas-pelos-graduandos-jefferson-marques-

barbosa-e-paulo-santana-pereira/#_ftn1 acesso em 05/07/2013. 

http://revistacismausp.wordpress.com/2012/09/05/traducao-da-semana-chanson-dautomne-poema-de-paul-verlaine-em-duas-traducoes-diferentes-feitas-pelos-graduandos-jefferson-marques-barbosa-e-paulo-santana-pereira/#_ftn1
http://revistacismausp.wordpress.com/2012/09/05/traducao-da-semana-chanson-dautomne-poema-de-paul-verlaine-em-duas-traducoes-diferentes-feitas-pelos-graduandos-jefferson-marques-barbosa-e-paulo-santana-pereira/#_ftn1
http://revistacismausp.wordpress.com/2012/09/05/traducao-da-semana-chanson-dautomne-poema-de-paul-verlaine-em-duas-traducoes-diferentes-feitas-pelos-graduandos-jefferson-marques-barbosa-e-paulo-santana-pereira/#_ftn1
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sonoridade nasalada dos fonemas, tais como: “longs, l'automne, souviens, anciens” que 

transmitem a ideia de sofrimento, já que se assemelham a uma pessoa que chora. Corrobora 

essa ideia o fato de que já no segundo verso o autor nos remete a um instrumento musical, o 

violino, cujo som pode evocar um lamento. Além disso, a mesma rima se repete após um 

grupo de dois versos e, reforça a sonoridade do poema. A temática é monótona, e é ligada ao 

outono, a estação mais cantada pelos poetas simbolistas, já que é associada a um meio termo, 

pois não é quente como o verão, tampouco fria como o inverno. Sendo assim, o poeta 

simbolista está sempre suspenso, não é realmente alegre, muito menos infeliz é apenas 

entediado. Além disso, o outono traz consigo a queda das folhas das árvores, que se pode 

considerar como uma analogia a morte. O eu-lírico do poema, embora seja o próprio poeta 

que sofre de uma nostalgia, sabe que seu sofrimento não tem fim. Essa ideia que é 

comprovada na terceira estrofe, quando o mesmo utiliza a comparação com a folha morta, que 

não pode combater com o vento, apenas se deixa levar. 

 Para o Simbolismo, a literatura é uma forma de se conseguir realmente desvendar o 

mundo, pois este é formado por símbolos, que só podem ser compreendidos por meio da 

poesia. O papel da literatura, portanto, é decifrar o mundo e torná-lo inteligível ao homem. 

Enquanto um agrupamento de tendências, vemos como a música auxilia o poeta, como 

observa Micha: “a música, [é] linguagem universal” (1943, p. 43 – tradução nossa). 
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7 O SÉCULO XX 

  

O século XX é um período em que jamais houve tanto progresso, vários são os 

avanços nas áreas da saúde, das ciências humanas, exatas, biológicas, químicas, etc. Por esse 

motivo nos atemos somente a duas passagens icônicas dessa época, a Primeira e a Segunda 

Guerra Mundial, que são determinantes na produção literária do século XX. 

 

7.1 A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL (1914 – 1918) 

 

O estopim da guerra é aceso em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco 

Fernando (1863 - 1914), herdeiro do trono do Império Austro-húngaro é assassinado em 

Saravejo, na Bósnia-Herzegovina. Em seguida, a Alemanha declara guerra à França em 03 de 

agosto de 1914. Após essa data um efeito dominó acontece na Europa. As potências declaram 

guerra umas contra as outras, formam-se assim dois blocos: a Tríplice Entente e a Tríplice 

Aliança. E em 6 de abril de 1916 os Estados Unidos atravessa o Atlântico rumo ao combate 

(MARSEILLE, 1996, p. 82-84). 

Essa guerra é marcada pela utilização de armamentos até então nunca empregados. 

Tais como gases venenosos, tanques e aviões. Entretanto, a maior parte do conflito se 

desenvolve em terra, em meio às trincheiras. O conflito leva centenas de milhares de homens 

aos campos de luta, o que faz com que a força de trabalho seja transferida para as mulheres e 

crianças, que começam a ser empregadas nas fábricas para financiar a disputa. (MARSEILLE, 

1996, p. 70). Ao término do combate a Alemanha foi a grande vencida. Assim a França 

obteve de volta os territórios da Alsácia e Lorena, ocupados pelos alemães desde 1870. 

 

7.2 A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1943) 

  

 Ao término da Primeira Guerra Mundial, os anos que se seguiram foram marcados por 

uma severa crise econômica que atinge seu ápice com a quebra da bolsa de Nova York em 

1929. O que leva o mundo a uma recessão jamais vista. As taxas de desemprego atingem 

números altíssimos, há crises de abastecimento o que leva a uma grande quantidade de mortes 

por desnutrição e fome. 

 Nos países europeus vale ressaltar ainda a criação de Estados totalitários nessa época: 

na Itália, Mussolini instaura o fascismo, a Rússia funda a URSS (União das Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas), na Alemanha assume o poder Adolf Hitler (1889-1945), que adota 

como forma de governo o nazismo. A formação desses governos é o prenúncio da Segunda 

Guerra Mundial. 

 O início da guerra dá-se com a invasão da Polônia pelos nazistas, coordenada por 

Hitler em 1º de setembro de 1939. Dois dias depois a França e o Reino Unido declaram guerra 

à Alemanha. Os países, assim como na Primeira Guerra Mundial, separam-se em blocos: o 

primeiro é o bloco dos Aliados, composto pela União Soviética, Estados Unidos, Reino 

Unido, França, Brasil, entre outros. Já o segundo bloco, conhecido como Eixo, é composto 

pela Alemanha, Império do Japão, Itália e outros. Em 1940 as tropas alemãs invadem Paris, 

ocupando 2/3 do território francês até 25 de outubro de 1944. (MARSEILLE, 1996, p. 295 e 

309). 

 A guerra chega ao seu fim, entre os dias 7 e 8 de maio quando a Alemanha é 

definitivamente derrotada. O Japão, aliado alemão, não aceita o fim da guerra e 

automaticamente sua derrota, negligencia todos os acordos de paz e ataca Pearl Harbor nos 

Estados Unidos. Estes, em agosto de 1945, lançam bombas atômicas em Hiroshima e em 

Nagasaki. Com duas grandes cidades devastadas, um número gigantesco de mortos e com 

medo uma nova retaliação, o Japão em 15 de agosto de 1945, se rende. (MARSEILLE, 1996, 

p. 294-336). 

 Esses conflitos influenciam diretamente a literatura. Os autores começam, em suas 

obras a pregar contra todo e qualquer tipo de confronto. Como exemplo, podemos citar 

Guillaume Apollinaire, que recorrentemente faz alusões e críticas à violência empregada entre 

as nações para resolução de divergências em seus poemas do livro Calligrammes (1918). Esse 

ambiente bélico leva os autores a se questionarem sobre o que pode fazer a literatura, qual a 

sua utilidade, o que reflete diretamente nas obras. Por tal motivo esse é o século do 

questionamento literário. 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/6_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1945
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nagasaki


38 

 

 

7.3 O MODERNISMO 

 

No século XX das duas Guerras Mundiais, até mesmo a literatura é ameaçada. A partir 

desse momento que começa a surgirem rumores sobre o possível fim da literatura (TADIÉ, 

2007b, p. 555).  

O professor Antoine Compagnon, responsável pelo texto sobre o Modernismo na obra 

La littérature française: dynamique et histoire, optou por dividí-lo em quatro gerações ao 

longo do século: de 1898 a 1914 – ascensão das vanguardas e sua recusa: a manutenção das 

tradições. De 1918 a 1940 – a questão moral e sua recusa: a diversão. De 1944 a 1968 – o 

engajamento e sua recusa, o novo romance, ou a poesia ontológica. E finalmente, de 1968 a 

2000 – o fim da literatura e sua recusa, o renascimento da literatura. 

A primeira geração é marcada pela morte de Mallarmé, o último grande poeta do 

simbolismo. Com isso, dois movimentos convivem no campo da poesia, o pós-simbolismo e o 

neoclassicismo moderno. Em ambos os casos a métrica ainda é mantida rigidamente. O que só 

muda com Apollinaire (1880 – 1918), que inova com a utilização da tipografia irregular. 

Dispensando qualquer forma de métrica, a poesia se distancia da música, tão cara ao 

Simbolismo, e aproxima-se da pintura. Os poemas de Calligrammes são exemplos de que a 

poesia e a pintura se fundem. 

 A segunda geração leva em consideração a preocupação dos escritores sobre como a 

literatura deve contribuir para o conceito de moral, bem como da ética. Desde o escândalo do 

caso Dreyfus, os escritores guiados por Émile Zola (1840 - 1902) passam a utilizar a literatura 

como uma ferramenta de engajamento político. Já a oposição proposta por Compagnon, 

engajamento – diversão deve-se ao fato da literatura passar a ser vista como um passa tempo, 

tendo como função apenas distrair. 

 O engajamento que será apresentado posteriormente a partir da obra de Jean-Paul 

Sartre, O que é literatura?, Representa a preocupação dos autores que, por intermédio de suas 

obras, denunciam as mazelas sociais. Por outro lado, o novo romance refere-se a uma 

tentativa de fugir aos padrões realistas ficcionais do século XIX, sobre a qual Zília Mara 

Scarpari Schmidt afirma: 

 

A primeira geração do Novo Romance continua a insurreição contra os moldes da 

tradicional ficção balzaquiana. O homem do século XX não pode mais assistir 

passivamente ao desenvolvimento artificial de uma intriga sólida, num mundo 

romanesco estável, coerente e reconfortante. Por outro lado, o novo romance não 

pode igualmente seguir a trilha da literatura engajada de após-guerra, quando existe 
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a consciência de que a função da arte não é apontar para significados já existentes, 

comunicar um saber apriorístico, mas fundar novos significados, gerar novos 

sistemas de signos. Trata-se de cultivar um "romance experimental" (num sentido 

bem diferente do de Zola), profundamente marcado pela pesquisa fenomenológica. 

(SCHIMIDT, 1979, 147). 

 

A última geração abordada por Compagnon refere-se à ideia da morte da literatura que 

afirma que a mesma está obsoleta frente a outras ciências, e por tal motivo, está fadada a 

desaparecer. Como esse tema se tornou recorrente no meio literário, ele será abordado 

isoladamente mais adiante, a partir da obra A literatura em perigo de Todorov. O oposto da 

morte da literatura é seu próprio renascimento; como mencionado anteriormente, há mais de 

um século a academia cogita a morte da literatura que até o presente momento continua viva, 

também trataremos dessa acepção mais adiante na mesma obra acima citada. 

Em suma, a literatura, nesse período, é uma forma de arte que pode ser utilizada para 

fins ideológicos, ou seja, é engajada. No campo da poesia, finalmente vemos o florescer do 

verso livre e, a poesia se torna signo e ao mesmo tempo imagem. Na prosa, a literatura é 

usada como forma de expressar o espírito da época, na qual as Grandes Guerras deixam 

profundas cicatrizes. O papel da literatura é levar o homem a refletir. Por meio da reflexão o 

homem evita atrocidades, sobretudo, no tocante às guerras. 

 

7.4 A LITERATURA NO SÉCULO XX 

 

 No século XX a literatura se torna língua, ou seja, signo. O que determina se um texto 

é realmente literatura ou não é a sua literariedade. Podemos defini-la da seguinte maneira: a 

linguagem literária opõe-se à linguagem comum. Onde coloca em primeiro plano a função 

poética dessa linguagem, portanto, a formação de construções linguísticas especiais que 

buscam potencializar os sentidos do texto. O texto literário pode estabelecer paralelos com 

textos não-literários, bem como, com fatos que não precisam ser estritamente reais, podendo 

valer-se de construções imaginárias ou criadas. Como buscavam evidenciar a linguagem em 

um primeiro plano, os textos literários, em seu amago, têm um caráter estético (BONNICI; 

ZOLIN, 2003, p. 22). Essas ideias de literariedade marcam a importância dos estudos 

estruturais em teoria do texto literário. Surgem assim várias correntes de estudos em que, cada 

uma a seu modo, busca definir o que diferencia um texto literário de um não literário. E por 

esse motivo são conhecidas também como teorias estruturalistas (BONNICI; ZOLIN, 2003, 
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P.22). Entre elas podemos destacar o Estruturalismo, e a Nouvelle Critique. A seguir 

buscamos definir de forma sucinta cada um desses movimentos.  

 O estruturalismo tem como pai o linguista francês Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

“Para os estruturalistas, a estrutura é a condição para que o significado seja compreendido. 

Em outras palavras, a estrutura contribui para que o significado do texto literário venha à 

tona” (BONNICI; ZOLIN, 2003, p. 109). Um dos aspectos mais interessantes do 

estruturalismo é a relação tríade: autor, obra e leitor. É a partir dessa corrente que se começa a 

questionar quem ocupava o papel principal na literatura. O leitor é então elevado ao centro do 

processo literário, o que acarreta a “morte do autor”. Ideia essa que será mais adiante tratada a 

partir da perspectiva de Roland Barthes. Os críticos estruturalistas buscam encontrar nas obras 

construções linguísticas que corroboram a literariedade: como todo texto literário é um texto 

com várias possibilidades de interpretação cabe ao crítico desvendar a maior quantidade de 

significantes. 

 A Nouvelle Critique surge na França em 1963, quanto Roland Barthes publica um 

livro intitulado Sur Racine (Sobre Racine). Nessa obra o autor se afasta da crítica até então 

praticada a partir das concepções de Saint-Beuve. O qual afirma que um texto só pode ser 

compreendido a partir da biografia do escritor. Barthes procura analisar as peças racinianas 

tendo como base a própria língua, sem se submeter à historicidade do autor. Tudo isso atinge 

diretamente Raymond Picard, na época maior autoridade em Racine na França, que começa a 

insultar diretamente Barthes. Para defender-se, Barthes escreve que duas críticas se dividem 

na França, a praticada por ele (linguística) e a de Picard (histórica). À primeira dá o nome de 

Nouvelle Critique, e à segunda Crítica Universitária. Como resposta, Picard escreve um livro 

totalmente dedicado a atacar Barthes, intitulado Nouvelle critique ou nouvelle imposture? 

(Nova crítica ou nova impostura?). Essa disputa atinge a sociedade intelectual francesa, que se 

divide entre Barthes e Picard e, consequentemente, entre os dois o conceitos de crítica 

literária. 

 Como foi levantado anteriormente, o conceito de literariedade invade os estudos da 

teoria literária.  Além de buscar a definição de literariedade. Os autores do século XX calcam-

se sobre em questões chaves, tais como: o poder da literatura, o futuro da literatura, a função 

da literatura, os padrões canônicos adotados pela academia. Logo, para concluir, analisaremos 

as seguintes obras: O que é a literatura? de Jean-Paul Sartre, o artigo “A morte do autor” de 

Roland Barthes, Literatura para quê? Antoine Compagnon, e por último A literatura em 

perigo de Tzvetan Todorov. Tais textos foram escolhidos devido à sua pertinência aos estudos 

literários atuais, e serão apresentados em ordem cronológica. 
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8 O QUE É A LITERATURA? JEAN-PAUL SARTRE 

 

Jean-Paul Sartre (1905-1980) é um filósofo, escritor e crítico, representante do 

existencialismo francês. Durante sua vida defende o engajamento ativo dos intelectuais para a 

formação da sociedade. Em 1964, é agraciado com o prêmio Nobel de literatura, porém, o 

recusa prontamente, pois acredita que ninguém é digno de honrarias em vida. 

O ensaio O que é a literatura? (1947) é a resposta direta, de Sartre, a seus críticos que 

o acusam de tentar assassinar a literatura em sua revista Les Temps Modernes. A partir de três 

questões-chave ele discorre, nessa obra, sobre o que é a literatura e o porquê ele insiste em 

engajá-la. 

A primeira questão por ele levantada é: o que é escrever? O ponto de partida de Sartre 

é a cisão entre a literatura e as outras artes, já que como argumento contra ele a crítica 

questiona o motivo pelo qual ele não propõe o engajamento de outros domínios artísticos. Ele 

afirma não querer engajar a pintura ou a música, pois a literatura trabalha com palavras e não 

com cores ou sons. “As notas, as cores, as formas não são signos, não remetem a nada que 

lhes seja exterior” (SARTRE, 1989, p 10).  

O pintor não busca traçar signos em uma tela, a obra então reflete uma “tendência” do 

seu autor, e, portanto jamais exprime os sentimentos, como pode fazer um escritor por meio 

das palavras. A pintura, logo, não significa ou provoca nada, ela é. (SARTRE, 1989, p. 12). 

Nesse aspecto reside a grande diferença entre o escritor, o pintor e o músico:  

 

O escritor pode dirigir o leitor e, se descreve um casebre, mostra nele o símbolo das 

injustiças sociais, provoca nossa indignação. Já o pintor é mudo: ele nos apresenta 

um casebre, só isso; você pode ver nele o que quiser. Essa choupana nunca será o 

símbolo da miséria; para isso seria preciso que ela fosse signo, mas ela é coisa 

(SARTRE, 1989, p. 12). 

 

 Para Sartre a literatura, por ser formada por signos e, consequentemente, significados, 

deve ser engajada. Já as outras artes não devem sofrer a mesma cobrança: “Não se pintam 

significados, não se transformam significados em música; sendo assim, quem ousaria exigir 

do pintor ou do músico que se engajem?” (SARTRE, 1989, p. 12). 

Como fica evidente, o escritor trabalha com significados, porém, é imprescindível 

distinguir: “o império dos signos é a prosa; a poesia está lado a lado com a pintura, a escultura 

e a música” (SARTRE, 1989, p. 13). Sartre é acusado de odiar a poesia, pois raramente 

publica poemas em sua revista. O autor não aspira engajá-la somente porque a poesia não “se 

serve das palavras como a prosa” (SARTRE, 1989, p. 13). Para ele um grande abismo separa 
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a poesia da prosa: “a poesia ‘ não se serve’ de palavras; eu diria antes que ela as serve. Os 

poetas são homens que se recusam a utilizar a linguagem” (SARTRE, 1989, p. 13). Sartre 

atribuiu como funções da linguagem fornecer a verdade ou nomear, mas a poesia não busca 

nem apresentar a verdade e muito menos nomeá-la. 

 Sartre não exige que o poeta seja engajado, pois, em sua obra, ele deixa de reconhecer 

seus próprios sentimentos. Já a prosa exprime um posicionamento do escritor. A poesia perde 

a significância, ou seja, deixa de ser signo, e assume o papel como um quadro ou uma música. 

Nas suas palavras: 

 

A prosa é utilitária por essência; eu definiria de bom grado o prosador como um 

homem que se serve das palavras. Monsieur Jourdain fazia prosa para pedir seus 

chinelos, e Hitler, para declarar guerra à Polônia. O escritor é um falador, designa, 

demonstra, ordena, recusa, interpela, suplica, insulta, persuade, insinua. Se o faz no 

vazio, nem por isso se torna poeta: é um prosador que fala para não dizer nada. 
(SARTRE, 1989, p. 18) 

 

 Além de delimitar a função do prosador, o autor busca definir a função da prosa. Para 

o mesmo, sua essência é significar, concepção essa próxima às ideias saussurianas. A 

linguagem faz parte do homem, é por meio dela que podemos nos fazer entendidos e 

entender:  

 

Assim a linguagem: ela é nossa carapaça e nossas antenas, protege-nos contra os 

outros e informa a respeito deles, é um prolongamento dos nossos sentidos. Estamos 

na linguagem como em nosso corpo; nós a sentimos espontaneamente ultrapassando-

a em direção a outros fins, tal como sentimos as nossas mãos e os nossos pés; 

percebemos a linguagem quando é o outro que a emprega, assim como percebemos 

os membros alheios (SARTRE, 1989, p.19).  

 

 Partindo do pressuposto de que a finalidade da linguagem é comunicar. Devemos 

então questionar os aspirantes a escritores se eles têm alguma coisa a dizer. Esbarramos assim 

em outra questão o que eles têm a dizer vale a pena? (SARTRE, 1989, p. 20) 

Sartre trata também da fala, conceituando-a como subversiva: a partir do momento em 

que algo é nomeado, automaticamente ele perde sua inocência (SARTRE, 1989, p. 20). Sendo 

assim, o autor engajado, em sua obra nomeia algo no mundo. O que implica o desvendamento 

de uma realidade que, por sua vez, incita a refletir sobre qual aspecto do mundo ele deseja 

desvendar. Feita essa escolha, deparamo-nos imediatamente com outro paradigma. Por qual 

motivo o escritor escolheu se engajar em uma causa e não em outra? “Esse silêncio [abstenção 

de escolha] é um momento da linguagem; calar-se não é ficar mudo, é recusar-se a falar – 

logo, ainda é falar” (SARTRE, 1989, p. 23). 
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 A linguagem é um sistema vivo e em constante mudança, portanto, para Sartre não há 

cabimento exigir que os escritores escrevam como autores mortos há séculos. A linguagem 

empregada por eles não serve para retratar o mundo hoje. O autor engajado nada mais faz do 

que realçar a própria língua na busca de meios para possibilitar a expressão dos anseios do 

mundo moderno (SARTRE, 1989, p. 23). 

 Na França dos anos 40, os louros da crítica só são dados aos escritores mortos. Os 

vivos, ou melhor, dizendo, contemporâneos, somente adentram no rol da boa literatura após a 

morte. Essa é a maior contribuição do escritor moderno para a crítica, segundo Sartre: a de 

morrer (SARTRE, 1989, 27). O mundo em que vivem os críticos, para o autor, é um mundo 

irreal que apenas contribui para sua descrença: “Nossos críticos são como hereges cátaros: 

não querem ter nada a ver como mundo real, salvo comer e beber” (SARTRE, 1989, p. 25). 

Então, se o crítico se recusa a viver na realidade, qual o motivo da crítica à literatura 

engajada? Como podemos ver, a crítica é que estava incorreta em atacar Sartre.  Suas ideias 

são bem articuladas, diferente dos críticos que não lançam argumentos consideráveis a seu 

favor. 

Quais os motivos que levam o homem a escrever? É assim que a segunda parte do 

ensaio sartreano começa. O homem é que desvenda o mundo. Que faz com que ele assuma 

seu caráter existencial. Como resposta à pergunta acima, Sartre nos diz que: “Um dos 

principais motivos da criação artística é certamente a necessidade de nos sentirmos essências 

em relação ao mundo” (SARTRE, 1989, p. 34). Dessa forma, o trabalho do escritor, ou até 

mesmo dos outros artistas, nunca acaba, está sempre em suspensão. A obra é em si uma 

representação dos sentimentos de seu autor. Ela é de certa forma o reflexo do seu criador. 

Sartre afirma ainda que a escrita dá-se de duas formas, uma essencial, que é o objeto, o texto, 

e outra inessencial, que é o sujeito da obra. Ele acrescenta ainda que “em nenhuma outra 

atividade essa dialética é tão manifesta como na arte de escrever. Pois o objeto literário é um 

estranho pião, que só existe em movimento” (SARTRE, 1989, p. 35). Portanto, a literatura só 

existe quando ocorre o ato da leitura. O texto não é feito pelo escritor e destinado a ele 

mesmo, ou seja, “ele não o cria para si” (SARTRE, 1989, p. 36). Podemos acrescentar ainda 

que “a operação de escrever implica a de ler, como seu corretivo dialético, e esses dois atos 

conexos necessitam de dois agentes distintos” (SARTRE, 1989, p. 37). 

 O leitor possui papel importante para Sartre dentro do processo literário. Para ele, o 

leitor, diante da obra, vê-se em meio a uma vasta quantidade de signos; entretanto, somente 

com uma dedicação incondicional desse leitor tais signos se transformam em significado, 

atingindo, assim, o objetivo da obra. O autor assume, portanto a função de guia: 
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Uma vez que a criação só pode encontrar sua realização final na leitura, uma vez que 

o artista deve confiar a outrem a tarefa de completar aquilo que iniciou, uma vez que 

é só através da consciência do leitor que ele pode perceber-se como essencial à sua 

obra, toda obra literária é um apelo. Escrever é apelar ao leitor para que este faça 

passar à existência objetiva o desvendamento que empreendi por meio da 

linguagem. (SARTRE, 1989, p. 39). 

 

 Mas qual o motivo desse apelo do escritor e de sua obra ao leitor? A resposta 

fornecida por Sartre é a liberdade, o leitor é livre para ler ou não. E é essa liberdade que 

colabora para a finalidade da obra (SARTRE, 1989, p 39): “o escritor decide apelar para a 

liberdade dos outros homens para que, através das implicações recíprocas das suas exigências, 

eles reapropriem a totalidade do ser para o homem e fechem a humanidade sobre o universo” 

(SARTRE, 1989, p. 47). Não somente a liberdade faz fluir a obra, como se propõe a fornecer 

a liberdade do leitor e do autor (SARTRE, 1989, p. 40). Portanto, esses dois personagens são 

como engrenagens, um depende do outro para encontrar a autonomia. 

 Nesse ensaio em específico um termo é retomado várias vezes: liberdade. Destacamos 

que a obra sartreana é produzida no período do entre guerras, quando na Europa as pessoas 

tem sua liberdade restringida. Escrever é então um ato de libertação, essa é a bandeira que se 

pede que o autor empunhe: 

 

Não se escreve para escravos. A arte da prosa é solidária com o único regime onde a 

prosa conserva um sentido: a democracia. Quando uma é ameaçada, a outra também 

é. E não basta defendê-la com a pena. Chega um dia em que a pena é obrigada a 

deter-se, e então é preciso que o escritor pegue em armas (SARTRE, 1989, p. 53). 

 

 Chegamos então a terceira e última questão tratada por Sartre, para quem se escreve? 

Num primeiro momento, como demonstrado até aqui, o escritor escreve pra o leitor, mas não 

para todos os homens: “O escritor fala a seus contemporâneos, a seus compatriotas, a seus 

irmãos de raça ou de classe” (SARTRE, 1989, p. 56). 

 O processo de criação literária leva em consideração o meio do qual a obra é fruto e ao 

qual ela é destinada. Se ambos são similares, o texto pode ser mais breve, simples. 

Entretanto, se a situação é contrária, exige-se do autor um maior detalhamento, para que a 

mensagem chegue clara ao receptor (SARTRE, 1989, p. 56). 

 Logo, o leitor deve ser considerado como um ser “suspenso entre a ignorância total e o 

conhecimento total, possui uma bagagem definida que varia de um momento a outro e basta 

para revelar sua historicidade” (SARTRE, 1989, p. 57). Por consequência, o leitor não é um 

corpo vazio, que é preenchido, completado por meio da leitura; o mundo por ele concebido 

de alguma forma ressoa no texto. E ele não é em momento algum neutro “há todo um 
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mundo que o autor e o leitor têm em comum. É esse mundo bem conhecido que o autor 

anima e impregna com sua liberdade, e é a partir dele que o leitor deve realizar sua 

libertação” (SARTRE, 1989, p. 63). 

 Após discorrer sobre a obra e seu meio, o público e o escritor, Sartre retorna à figura 

do autor. Ele faz uma afirmação um tanto quanto intrigante: “Sua atividade [do escritor] é 

inútil: não é nada útil, e por vezes é até nocivo que a sociedade tome consciência de si 

mesma” (SARTRE, 1989, p. 65). Aí reside a função do autor. Ele tem o poder de tornar a 

sociedade pensante. Essa função é fornecida ao autor pela “elite”: enquanto detentora do 

capital, ela pode se dar ao luxo de uma consciência reflexiva, que é atingida através da 

literatura (SARTRE, 1989, p. 66). 

 Podemos ver que, para Sartre, a literatura é uma ferramenta de libertação. Por esse 

mesmo motivo é preciso que ela proporcione à sociedade um avanço no campo da 

autonomia. Cabe ao escritor engajar a literatura para que ela atinja sua suma. Contudo, não 

podemos esquecer do leitor pois sem ele não há literatura. A literatura acompanha o homem, 

a sociedade. A crítica nada mais tenta fazer do que determinar cânones que já não refletem a 

realidade humana. Em seus mundos paralelos os críticos são responsáveis pelo 

envenenamento da literatura, são eles que tentaram matar a literatura, e não Sartre. 

 De forma geral a literatura para Sartre é uma ciência que propicia um desvelamento do 

mundo e consequentemente deve ser engajada. O engajamento parte de uma escolha do 

autor em direção ao seu leitor. Entretanto, como uma estrada de mão dupla, um necessita do 

outro. 
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9 A MORTE DO AUTOR – ROLAND BARTHES 

 

 Roland Barthes (1915-1980) é um dos mais célebres pensadores franceses do século 

XX. Barthes dedicou-se ao estudo de vários domínios. Foi um exímio semiólogo, crítico 

literário e fez parte ainda do movimento estruturalista francês, atividades que se refletem em 

específico no texto que analisaremos em seguida. Em 1977, foi aceito como professor do 

Collège de France, para a cadeira de semiologia, cargo que ocupou até sua morte. Barthes 

introduziu muitos conceitos novos na teoria literária durante sua vida; Tais como o conceito 

de escritura, o conceito de mitologia aplicado ao sistema dos signos, a morte do autor, dentre 

outros. 

 O ensaio “A morte do autor” figura entre os textos de Barthes escritos na década de 

60. Nesse texto, Barthes desmistifica a figura do autor aceita pela academia desde o 

Romantismo, a partir da citação de uma novela de Balzac Sarrasine. Para a compreensão do 

leitor, reproduzimos o trecho usado no artigo: “Era a mulher, com seus medos repentinos, 

seus caprichos sem razão, suas perturbações instintivas, suas audácias sem causa, suas 

bravatas e sua deliciosa finura de sentimentos” (BALZAC, 1830, apud BARTHES, 2004, 

p.56). Essa mulher na verdade é um homem castrado disfarçado de mulher. A partir dessa 

citação Barthes questiona quem foi o enunciador: o herói da trama ou o próprio Balzac? Essa 

pergunta é respondida pelo autor da seguinte maneira: “Jamais será possível saber, pela 

simples razão que a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é esse 

neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito”. (BARTHES, 2004, p. 

57). 

 Barthes defende ainda que toda vez que um fato é contado, a voz que o conta se perde, 

ou seja, o autor morre para que a escritura nasça (BARTHES, 2004, p. 57). Em sua análise, a 

figura do autor é concebida atualmente como segue:  

 

O autor é uma personagem moderna, produzida sem dúvidas por nossa sociedade na 

medida em que, ao sair da Idade Média, com o empirismo inglês, o racionalismo 

francês e a fé pessoal da Reforma, ela descobriu o prestígio do indivíduo ou, como 

se diz mais nobremente, da “pessoa humana”. (BARTHES, 2004, p. 58) 

 

Logo, a partir de uma concepção capitalista, o autor é o centro do processo. É ele 

quem, segundo Barthes, reina nos manuais de literatura. Por conseguinte, a obra nada mais é 

do que um reflexo do próprio autor; a crítica nessa linha de raciocínio é apenas uma forma de 
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buscar a imagem do próprio autor em sua obra
12

, esta sendo concebida como apenas uma 

confidência da vida do autor. Mas é no século XIX, com Mallarmé, que essa concepção 

tradicional começa a mudar: 

 

Mallarmé viu e previu em toda a sua amplitude a necessidade de colocar a própria 

linguagem no lugar daquele que era até então considerado seu proprietário; para ele, 

como para nós, é a linguagem que fala, não o autor; escrever é, através de uma 

impessoalidade prévia – que não se deve em momento algum confundir com a 

objetividade castradora do romancista realista – atingir esse ponto em que só a 

linguagem age. (BARTHES, 2004, p. 59) 

 

Não somente Mallarmé propõe uma mudança no papel do autor, como outros o fazem. 

Barthes se lembra de Proust que, em sua obra, não busca retratar sua vida, mas, ao contrário, 

faz de sua vida um retrato de seu texto: “Não é Charlus quem imita Montesquiou, mas que 

Montesquiou, na sua realidade anedótica, histórica, não é mais que um fragmento secundário, 

derivado, de Charlus.” (BARTHES, 2004, p.60). 

 Vale ressaltar que para o professor do Collège de France, não é a modernidade quem 

trouxe o advento da morte do autor. Esse processo tem início com o Surrealismo, pois este 

advoga uma subversão direta dos códigos:  

 

Linguisticamente, o autor nunca é mais do que aquele que escreve, assim como ‘eu’ 

outra coisa não é senão aquele que diz ‘eu’: a linguagem conhece um ‘sujeito’, não 

uma ‘pessoa’, é esse sujeito, vazio fora da enunciação que o define, basta para 

‘sustentar’ a linguagem, isto é, para exauri-la (BARTHES, 2004, p.60). 

 

A partir do conceito de morte do autor Barthes institui a figura do Scriptor. O Scriptor 

é um autor que nasce com o texto e que morre no exato momento em que o texto é colocado 

em circulação. Logo, sua biografia, psicologia ou qualquer outra característica são 

consideradas como irrelevantes para a compreensão da obra. E o texto se torna livre para as 

interpretações do leitor. A figura do Scriptor pode até mesmo ser comparada a um corpo em 

que a finalidade é apenas a escritura do texto. Nesse aspecto, o autor finalmente perde seu 

poder de controle sobre a obra e este é transferido ao leitor. O leitor é o centro do processo de 

leitura e de escritura, e a última afirmação de Barthes corrobora essa ideia: “Sabemos que, 

                                                 
12

 Em Essais critiques (1964), Barthes afirma que na França há dois tipos de crítica, uma nomeada de 

Universitária e outra conhecida como Nova Crítica. A primeira é herdeira dos ideais de Saint-Beuve, que busca 

explicar a obra a partir da vida de seu autor. Já a segunda, defendida por Barthes, parte de um pressuposto de que 

o papel do crítico é fazer fluir a própria metalinguagem do texto e que quanto mais interpretações existirem para 

uma obra, maior é o seu valor. À época de “A morte do autor”, a crítica universitária ainda predominava nos 

meios intelectuais, estabelecendo a relação direta entre o enunciador do texto literário e o seu autor. 
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para devolver à escritura o seu futuro, é preciso inverter o mito: o nascimento do leitor deve 

pagar-se com a morte do Autor” (BARTHES, 2004, p.60). 

A morte do autor converge de encontro com a concepção de literatura no século XX. 

O texto barthesiano coloca em questão um dos pilares da literatura: a figura do autor, quando 

transfere o seu protagonismo para o leitor. 
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10 LITERATURA PARA QUÊ? ANTOINE COMPAGNON 

 

Antoine Compagnon é professor de  literatura da Universidade Columbia, nos Estados 

Unidos. Lecionou ainda na Universidade Sorbonne, e desde 2006 é professor da cadeira de 

Literatura francesa moderna e contemporânea: história, crítica e teoria, no Collège de France. 

Entre suas obras destaca-se: A Terceira República das Letras (1983), Os Cinco Paradoxos da 

modernidade (1990) e Os Antimodernos, de Joseph de Maistre a Roland Barthes (2005).
13

 

Literatura pra quê? é a transcrição da aula inaugural de Antoine Compagnon proferida 

no dia 30 de novembro de 2006. Esta pode ser dividida em duas partes essenciais: em uma 

primeira etapa o professor explica alguns conceitos que são necessários para a resolução da 

pergunta inicial, para que serve a literatura. A resposta compõe a segunda parte do texto. 

Compagnon, em um primeiro momento, busca justificar o nome de sua cátedra 

“Literatura francesa moderna e contemporânea: história, crítica, teoria”. No início de sua fala 

o autor  lembra-nos de que na França “Duas tradições se alternam desde o século XIX, assim 

como nessa casa. Saint-Beuve já distinguia: ‘diferentes maneiras, diferentes épocas muito 

marcantes na literatura’” (COMPAGNON, 2009, p. 13). 
14

 

Essas tradições são a teórica e a histórica ou, para Compagnon, elas podem ser 

resumidas por dois termos: “Sincronia, ver as obras do passado como se elas nos fossem 

contemporâneas e de diacronia, ver ou tentar ver as obras como o público ao qual elas foram 

destinadas” (COMPAGNON, 2009, p. 14). 

 Os conceitos acima suscitados pelo autor são de extrema importância para sua fala.  A 

partir de tais explicações ele estabelece um paralelo com seus antecessores de cátedra: no 

Collège de France, várias são as disputas dos professores quanto à importância da retórica 

(estudo diacrônico das obras) ou da filologia (estudo sincrônico das obras) para o estudo 

literário. Dentre os exemplos citados pelo autor temos o de Paul Valéry, que durante sua vida 

foi contra a história literária. Afirmava acerca dos historiadores da literatura: “Esses senhores 

não servem para nada, não dizem nada. São prolixos mudos. Não têm nem mesmo dúvidas 

sobre o que está em questão. O próprio problema lhes é estranho” (VALÉRY, 1974 apud 

COMPAGNON, 2009, p. 29). Se, de um lado temos Valéry contra a história, do outro vemos 

Jean Pommier, sucessor de Valéry, que em 1946 busca reconciliar poética e filologia em sua 

                                                 
13

 Disponível no site do Collège de France em: http://www.college-de-france.fr/site/antoine-

compagnon/#|p=/site/antoine-compagnon/biographie.htm| acesso em 14/05/2013. 
14

 Saint-Beuve (1804-1869) foi um importante crítico literário do século XIX, uma de suas contribuições mais 

significativas para a crítica moderna é a mudança da forma de como realizar a crítica literária, ele não busca mais 

na obra a expressão de uma sociedade, mas um julgamento do homem. Disponível em: 

http://www.revistadeletras.ufc.br/rl27Art06.pdf acesso em 16/06/2013. 

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/#|p=/site/antoine-compagnon/biographie.htm|
http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/#|p=/site/antoine-compagnon/biographie.htm|
http://www.revistadeletras.ufc.br/rl27Art06.pdf
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cátedra “História das criações literárias na França”. Todas essas alusões aos antigos 

professores da instituição são feitas por Compagnon, pois, em sua cátedra ele busca unir os 

três elementos que muitas vezes são contrastantes entre si. Sob a “Teoria da hélice tripla”: 

teoria, história e crítica, “a história que remete o texto a suas origens, e a crítica que o traz 

para nós. Aqui será necessário imaginar uma hélice tripla, pois os três fios da teoria, da 

história e da crítica tornam-se essenciais para amarrar o estudo literário”. Em suma, “A teoria 

e a história serão maneiras, mas a crítica – quero dizer, o julgamento ou a avaliação – será a 

razão de ser.” (COMPAGNON, 2009, p. 19). 

 Após apresentar tais conceitos-chave, Compagnon chega ao momento tão aguardado 

em sua apresentação: explicar para quê serve a literatura. Ele parte das seguintes questões: 

“quais valores a literatura pode criar e transmitir ao mundo atual? Que lugar deve ser o seu 

espaço público? Ela é útil para a vida? Por que defender sua presença na escola?” 

(COMPAGNON, 2009, p. 19). Para respondê-las o autor cita Ítalo Calvino: 

 

Minha confiança no futuro da literatura, prognosticava Ítalo Calvino em suas Seis 

propostas para o próximo milênio, escritas um pouco antes de sua morte, em 1985, 

consiste em saber que há coisas que só a literatura com seus meios específicos pode 

nos dar (COMPAGNON, 2009, p. 20). 

  

 Ao desenvolver suas ideias, Compagnon afirma que mesmo com a intensa publicação 

de livros, a literatura vive um período de crise. Compagnon lista alguns motivos que a levam 

a um ostracismo na sociedade moderna: textos didáticos que a corroem, a imprensa que não 

dá mais o devido valor à mesma, a aceleração digital que propicia uma diminuição do tempo 

para os livros, sua baixa atração perante os jovens, já que a mesma requer longos momentos 

de solidão; em suma, quando os jovens leem algo, só o fazem por obrigação e imposição 

escolar (COMPAGNON, 2009, págs. 21,22). 

 Há pouco mais de um século com a filologia, acreditava-se que por intermédio da 

literatura seríamos capazes de compreender a cultura, a civilização de uma nação. 

(COMPAGNON, 2009, p. 22). Hoje essa visão já não é bem aceita. Em meio a avanços entre 

as antigas rivais da literatura, as ciências exatas e sociais, não esquecendo ainda da era 

audiovisual em que vivemos. A literatura é deixada cada vez mais à margem do processo de 

aquisição do conhecimento. A própria Universidade, berço do conhecimento, apresenta 

grande hesitação quanto ao estudo das ciências humanas, e por associação, ao estudo da 

literatura. As Humanidades são vistas como portas de acesso ao desemprego, logo, a procura 

por cursos nessas áreas diminuiu e a busca por cursos técnicos, em contrapartida, aumentou. 

(COMPAGNON, 2009, p. 23). 
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 Outros autores de grande prestígio já tentaram responder à questão: o que é literatura? 

Entre eles podemos lembrar Lamartine, Charles du Bos e Sartre. Segundo Compagnon, esses 

escritores partem de um pressuposto teórico/histórico. Já Compagnon parte de outra vertente, 

da crítica e da política, reformulando então a pergunta: o que a literatura pode fazer? 

Literatura pra quê? (COMPAGNON, 2009, p. 23). 

 Compagnon inicia sua resposta elencando as funções da literatura por meio dos 

séculos: a primeira é a função mimética, a segunda o conceito do Dulce et Utile, a terceira o 

conceito de literatura como corretora da língua, e por último a (in)utilidade da literatura 

 O primeiro conceito remonta à Grécia antiga, já que o ideia de mimesis é empregada 

originalmente por Aristóteles em suas obras Arte Retórica e Arte Poética. Nas quais defende 

que o homem é um ser que se desenvolve por intermédio da imitação. Portanto, pelo meio da 

leitura o homem aprende e deleita-se o que confere, à literatura um poder moral. Segundo 

Compagnon “A experiência e o exemplo [da obra literária] guiam a conduta melhor do que as 

regras” (COMPAGNON, 2009, p. 32). De maneira geral, a literatura tem esse poder 

subversivo que não é atingido por tratados científicos. Seu poder é um poder deontológico. 

 A segunda função atribuída à literatura remonta ao Classicismo e ao Neoclassicismo 

francês. Levando em consideração a ideia de Dulce et utile. Ainda na época do Iluminismo, a 

literatura pode curar o indivíduo de sua sujeição às autoridades, sobretudo, do obscurantismo 

religioso (COMPAGNON, 2009, p.33). Somente ela é um instrumento de justiça, tolerância e 

autonomia (COMPAGNON, 2009, p. 34). Isto é, a literatura pode levar o homem a ter uma 

visão além das restrições da vida cotidiana (COMPAGNON, 2009, p. 36). A literatura é vista, 

assim, como libertária. 

 A terceira função atribuída à literatura é o seu controle sobre a língua. Ideia essa 

defendida por Barthes, que em sua aula inaugural no Collège de France afirma que a língua é 

fascista, e que a única forma de subverter esse fascismo é através da literatura (BARTHES, 

2007, p. 16). A literatura também é a cura para as falhas da língua.  

 A última função tratada por Compagnon é a negação de qualquer poder pela literatura, 

além do poder exercido por ela mesma: “A literatura pode divertir, mas como um jogo 

perigoso, não um lazer anódino” (COMPAGNON, 2009, p. 42). 

 Em síntese, no século XX, se a literatura realmente tem um poder, para Compagnon 

esse poder é o de criar uma ética verdadeiramente autônoma do eu (COMPAGNON, 2009, p. 

49). Em suas palavras: 
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A literatura nos liberta de nossas maneiras convencionais de pensar a vida – a nossa 

e a dos outros –, ela arruína a consciência limpa e a má-fé [...] seu poder 

emancipador continua intacto, o que conduzirá por vezes a querer derrubar ídolos e a 

mudar o mundo, mas quase sempre nos tornará simplesmente mais sensíveis e mais 

sábios, em uma palavra, melhores (COMPAGNON, 2009, p. 50,51). 
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11 A LITERATURA EM PERIGO – TZVETAN TODOROV 

 

 Tzvetan Todorov (1939-) é um linguista búlgaro radicado na França desde 1963. É ex-

professor na École Pratique des Hautes Études e da Universidade de Yale, é ainda diretor de 

pesquisas do Centro Nacional de Pesquisa Científica de Paris (CNRS). E um dos maiores 

teóricos do Estruturalismo, é também ex-aluno de Roland Barthes. 

 Em sua obra A literatura em perigo (2012), Todorov busca desenvolver uma reflexão 

que dá título à sua obra. Em poucas páginas e apenas oito capítulos, o autor nos leva por 

caminhos que por vezes conduzem-nos a uma verdadeira incredulidade na literatura. 

 No prólogo de seu livro Todorov expõe os motivos que o levaram a seguir uma 

carreira dedicada à literatura. Seus pais eram bibliotecários, logo, os livros entram em sua 

vida cedo. Após aprender a ler, dedica-se durante horas à leitura, pois, segundo o mesmo: “eu 

podia satisfazer minha curiosidade, viver aventuras, experimentar temores e alegrias, sem me 

submeter às frustrações que espreitavam minhas relações com os garotos e garotas da minha 

idade e do meu meio social” (TODOROV, 2012, p. 16). 

 Os estudos universitários de Todorov dão-se no curso de Letras da Universidade de 

Sófia, em uma Bulgária que fazia parte do bloco comunista; consequentemente todos os 

cursos da área de humanas eram rigidamente acompanhados pelo governo: 

 

Nos cursos de literatura, metade era erudição, e a outra metade se compunha de 

propaganda ideológica: as obras eram medidas pela escala de conformidade ao 

dogma marxista-leninista. Era preciso mostrar de que forma esses escritores 

ilustravam a boa ideologia – ou, então como eles falhavam em fazê-lo. Ainda que 

não partilhasse da fé comunista (TODOROV, 2012, p. 16). 

 

 Mesmo como estudante em um período conturbado politicamente, o autor nunca 

deixou de manter contato com a literatura de países estrangeiros. Onde os autores eram livres 

para expressar sua opinião, ou com as obras nascidas antes do advento dos governos 

totalitários. 

 No último ano de seus estudos, Todorov deveria apresentar uma monografia, e é nessa 

fase que aparece a grande dificuldade: “Como falar de literatura sem ter de me curvar às 

exigências da ideologia dominante?” (TODOROV, 2012, p. 17). A saída encontrada é falar da 

literatura, de uma maneira isenta de suas características ideológicas. Analisar somente a forma 

linguística do texto e sua materialidade, ou seja, pelo prisma do formalismo russo. Essa é uma 

escola surgida na segunda década do século XX, que em sua metodologia busca dar a 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89cole_Pratique_de_Hautes_%C3%89tudes&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Yale
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_Nacional_de_Pesquisa_Cient%C3%ADfica_de_Paris&action=edit&redlink=1


54 

 

literatura o “status” de uma ciência. Analisando na obra literária aquilo que a torna literária, 

ou de forma sucinta, a literariedade. 

 Ao término da graduação, Todorov consegue permissão do governo para poder viajar 

a França, por um ano, onde continua seus estudos. Na busca por um professor para orientar 

sua pesquisa, chega a Gérard Genette. Por orientação de Genette em Paris, Todorov conversa 

com o professor da École des Hautes Études, Roland Barthes, sob a orientação de quem fez o 

doutorado. Em seguida entra para o CNRS, onde firma sua carreira. Um dos seus trabalhos 

mais importantes é ter vertido para o francês, vários textos do estruturalismo russo. 

 Em A literatura em perigo, o autor deixa claro o que o levou a escolher a literatura 

como meio de subsistência. Mas, por que esse amor incondicional e gigantesco pela 

literatura? Optamos por transcrever abaixo a resposta a essa pergunta, pois ela é um dos 

pilares da tese de Todorov: 

 

Ela [a literatura] me ajuda a viver. Não mais como ocorria na adolescência, que me 

preservasse das feridas que eu poderia sofrer nos encontros com pessoas reais; em 

lugar de excluir as experiências vividas, ela me faz descobrir mundos que colocam 

em continuidade com essas experiências e me permite melhor compreendê-las. Não 

creio ser o único a vê-la assim. Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, 

mas não radicalmente diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a 

imaginar outras maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os 

outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que nos cercam; 

a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação com os outros [...] ela 

permite que cada um responda melhor à sua vocação de ser humano (TODOROV, 

2012, p. 23-24). 

  

 Em um capítulo que Todorov denomina “A literatura reduzida ao absurdo”, ele busca 

mostrar de que modo a sua concepção de literatura como uma ciência que pode tornar o 

homem melhor não é partilhada por todos. Essa afirmação vem de suas observações acerca 

dos parâmetros educacionais na França. Segundo a política educacional, a literatura deve ser 

estuda da seguinte maneira: “O estudo dos textos contribui para formar a reflexão sobre: a 

história literária e cultural, os gêneros e registros, a elaboração da significação e singularidade 

dos textos, a argumentação e os efeitos de cada discurso sobre seus destinatários” 

(TODOROV, 2012, p. 26). Sendo assim, nesse ângulo, a literatura tem por função corroborar 

noções críticas: “Na escola não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que 

falam os críticos” (TODOROV, 2012, p. 27). Tal concepção difere da de Todorov, para quem 

a literatura deve permitir que o leitor possa refletir sobre a condição do homem. 

 Logo, o método de ensino adotado na França para o estudo da literatura, e por 

consequente, na formação dos leitores, baseia-se na leitura fragmentada das obras, para a 

análise da língua. Dessa maneira, a questão proposta por Todorov é:  
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Devemos estudar, em primeiro lugar, os métodos de análise, ilustrados com a ajuda 

de diversas obras? Ou estudarmos obras consideradas como essenciais, utilizando os 

mais variados métodos? Qual o objetivo, e quais são os meios para alcançá-lo? O 

que é obrigatório, e o que se mantém facultativo? (TODOROV, 2012, p. 27). 

 

 Para Todorov é óbvio que o essencial é estudar a obra e não o método de análise. O 

aluno da escola francesa francês deve ler Les Fleurs du mal e não apenas métodos de análise 

dos poemas baudelairianos. A escola que deve propiciar o prazer, o gosto pela leitura dos 

textos literários, é a responsável pelo desinteresse dos jovens ante a mesma. Por causa da 

substituição do texto literário por metodologias analíticas. 

 O berço da desvalorização da literatura, para Todorov, é, portanto, a própria escola. 

Mas, é somente a escola a responsável pelo ensino da literatura atualmente? Segundo o autor, 

não, tudo começa na universidade, uma vez que todos os professores antes de tudo são alunos. 

Ainda para Todorov, o que contribui para a atual situação da literatura na França é o 

estruturalismo dos anos 60 e 70. Um século antes reina na França a ideia de que a literatura é 

fruto de um meio histórico. Os doutorandos passam horas preparando fichamentos sobre a 

cronologia do texto, o que cada personagem transmite em determinado contexto, como a obra 

é aceita pelo público, e deixam de lado própria obra. O estudo do texto literário é posto à 

margem na universidade.  A comunidade acadêmica julga que isso não fornece à literatura um 

método científico, ou seja, desvaloriza a literatura enquanto ciência. Para Todorov tudo isso 

conduz ao advento da literatura como “Um objeto de linguagem fechado, auto-suficiente, 

absoluto” (TODOROV, 2012, p. 38). O autor ressalta ainda que o professor de literatura deve 

torná-la acessível ao discente. Levando em consideração que o aluno não é um especialista, o 

que não é fácil e que, por vezes, pode ter resultados não satisfatórios ao professor. Em suma, a 

grande cisão que deve ser levada em consideração para Todorov é que a escola ensina e torna 

acessível à literatura e a universidade ensina sobre estudos literários. 

Buscamos discorrer sobre o que a literatura representa para Todorov. Assim como de 

que maneira ela é vista em nossa sociedade moderna segundo esse autor, e chegamos ao ápice 

da questão: a literatura realmente está em perigo? O que é esse perigo? 

 Para Todorov a literatura está sim em perigo, pois ela perde pouco a pouco seu poder. 

Entretanto, qual o poder da literatura? A resposta para essa pergunta aproxima-se muito das 

ideias de Compagnon. Para Todorov o poder da literatura é o de possibilitar ao homem 

entender a humanidade e, por conseguinte, a si mesmo: 
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Não posso dispensar as palavras dos poetas, as narrativas dos romancistas. Elas me 

permitem dar forma aos sentimentos que experimento, ordenar o fluxo de pequenos 

eventos que constituem minha vida. Elas me fazem sonhar, tremer de inquietude ou 

me desesperar. Quando estou mergulhado em desgosto, a única coisa que consigo ler 

é a prosa incandescente de Marina Tsvetaeva; todo o restante me parece insípido. 

(TODOROV, 2012, p. 76-77). 

 

  Logo, a literatura não é uma arte ou ciência que apenas fala de si mesma, desligada do 

mundo e do leitor. Se fosse assim, em breve vislumbraríamos seu declínio: 

 

O leitor comum, que continua a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido 

à sua vida, tem razão contra professores, críticos e escritores que lhe dizem que a 

literatura só fala de si mesma ou apenas pode ensinar o desespero. Se esse leitor não 

tivesse razão, a literatura estaria condenada a desaparecer num curto prazo. 

(TODOROV, 2012, p. 77). 

  

 Tocando levemente nas ideias de Antoine Compagnon, Todorov busca discernir a 

diferença entre a literatura, a filosofia e a sociologia. Pois se afirmamos que o objetivo da 

literatura é tornar o homem melhor, isso pode ser facilmente transferido para os ensaios 

filosóficos e sociológicos. Mas a literatura tem o poder de ir mais longe do que esses textos: 

“As verdades desagradáveis – tanto para o gênero humano ao qual pertencemos quanto para 

nós mesmos – têm mais chances de ganhar voz e ser ouvidas numa obra literária do que numa 

obra filosófica ou científica” (TODOROV, 2012, p. 80). 

 Todorov não advoga somente a favor da literatura clássica canonizada pela academia. 

Para ele, não devemos nos deixar levar pelos críticos que inquirem obras como Harry Potter e 

Os três mosqueteiros.  Pois essas obras são o elo dos primeiros contatos das crianças e jovens 

com a literatura. É a partir dessas leituras eles desenvolverão o gosto pela leitura e 

posteriormente buscarão leituras mais complexas. 

 Podemos, partindo da leitura do livro de Todorov, responder à questão: a literatura 

está em perigo? Sim, ela está seriamente ameaçada, não somente na França, como descreve o 

autor. O desinteresse pela literatura por parte dos jovens é enorme. No Brasil, as escolas não 

propõem um contato com as obras literárias. E muitos jovens só leem livros na íntegra para as 

provas de vestibular, quando não recorrem a resumos encontrados na internet. A forma de 

estudo da literatura em nosso país não difere muito da descrita por Todorov. Já que as escolas 

se preocupam, sobretudo, em ensinar sobre períodos históricos de forma cronológica. A 

literatura não é mais vista como uma forma de entendimento da humanidade e a falta de 

reconhecimento da função da literatura, resumindo sua falta de poder, só pode nos levar a 

concordar com Todorov: a literatura realmente está ameaçada no presente momento. 
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12 CONCLUSÃO – FAHRENHEIT 451 

 

 Como conclusão a este trabalho, utilizamos inicialmente a análise de um filme: 

Fahrenheit 451, pois o mesmo mantém um diálogo direto com nossa temática de pesquisa 

sobre os conceitos de literatura. 

Fahrenheit 451 de 1966, é baseado na obra homônima de Ray Bradbury. Tem a 

direção de François Truffaut. A história se passa em um futuro não tão distante, quando o 

poder é assumido por um governo autoritário, e os bombeiros são encarregados de manter a 

ordem pública. Sua antiga função de apagar incêndios não é mais necessária, pois as casas são 

à prova de fogo. O protagonista do filme é Guy Montag (Oskar Werner), um jovem bombeiro 

que segue à risca as ordens impostas pelo governo e tem pela frente uma carreira promissora. 

Outra função designada pelos bombeiros é a de procurar e destruir todo e qualquer livro, pois 

como diz Montag, “os livros devem ser queimados, pois fazem as pessoas ficarem infelizes, 

as perturbam e tornam-nas antissociais”.  

No metrô, Montag conhece sua vizinha Clarisse (Julie Christie), que aspira se tornar 

professora e é estagiária em uma escola. Para realizar seu projeto ela deve passar por um 

processo de avaliação. Como não podem mais ler, as pessoas dedicam-se incondicionalmente 

à televisão. Que tem uma programação extremamente alienadora. O sistema educacional só 

serve para corroborar a alienação geral. 

Uma pergunta feita por Clarisse intriga Montag: se alguma vez ele leu os livros que 

queimava. Prontamente a resposta foi negativa. Entretanto, alguns dias mais tarde, Montag 

trafica um livro para sua casa e durante as noites, enquanto sua esposa dorme, ele lê. À 

medida que ele descobre o mundo dos livros, Clarisse é expulsa da escola. Montag começa 

então a questionar-se sobre seu trabalho: a leitura liberta o bombeiro das amarras ideológicas. 

Ele se torna um ser capaz de pensar por si. Isso desagrada sua mulher, que vê nos livros uma 

ameaça eminente. Em um dado momento, Montag lê para as amigas de sua esposa, e uma 

delas chora, demonstrando pela primeira vez um sentimento real. E não uma emoção rígida e 

incutida em seus cérebros. A literatura reaviva e toca sentimentos esquecidos. 

 Vendo que não pode mais viver nessa sociedade, Montag foge para uma região 

longínqua de que tomou conhecimento por Clarisse. E essa revela que faz parte de um grupo 

de leitores. A televisão retrata a suposta morte de Montag. Nesse lugar vivem os “homens-

livro” que são uma minoria de indesejados lamentando por zonas selvagens, que decoram os 

livros para que estes não se percam. Logo, essas pessoas mudam de identidade e 

transformam-se nos próprios livros: Montag deixa de ser Montag e transforma-se em 
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Histórias de mistério e imaginação de Edgar Alan Poe. Os homens-livros decoram seus livros 

para poderem logo em seguida queimá-los, preservando-os para quando puderem novamente 

ser impressos, após essa “Idade das Trevas”. 

 Uma análise desse filme demonstra que a literatura liberta o homem. Porque foi ela 

que durante séculos tornou o homem capaz de pensar. Lembremo-nos do cogito de Descartes: 

“penso, logo existo” (DESCARTES, 2001, p. 23). Foi esse o papel da literatura: capacitar o 

homem a questionar, a não aceitar as imposições de forma passiva, a criticar, a duvidar. Em 

Fahrenheit 451 a televisão desempenha um papel fundamental para o governo totalitário. Uma 

vez que é por meio dela que a população é manipulada. Será que não estamos vivendo nessa 

mesma época? Se pensarmos de forma geral, a população mundial tem maior acesso à leitura 

como, por exemplo, no Brasil, onde 86,4% da população é alfabetizada.
15

 Porém, é pequeno o 

número de pessoas que se dedicam à leitura, se comparado aos que se consagram à televisão, 

ou até mesmo a internet, que não é retratada no filme. Em pesquisa 96,6% da população 

entrevistada declarou que assiste televisão, e entre esse número a maior parte disse que faz 

uso da televisão por mais de duas horas diárias; 46,1% da população brasileira faz uso da 

internet com a média de 20,9 horas por semana; 47,1% dos entrevistados afirmaram ler livros, 

entretanto a quantidade não chega a dois por ano (1,9)
16

. O filme nos faz lembrar ainda do 

conceito de Platão, que em sua obra República, afirma que todos os poetas deveriam ser 

expulsos da polis, pois, nessa época, era papel da literatura instruir, e para ele essa função 

deveria ser transferida à filosofia. Foi esse o destino dado aos homens-livros: como a poesia, 

eles foram marginalizados. Lembremos ainda, que na Idade Média, muitos livros foram 

queimados em praça pública pela Igreja Católica, que ainda instituiu o Index, lista composta 

por obras consideradas como impróprias. 

 Fahrenheit 451 retrata um conceito de literatura não muito distante de nossa realidade 

atual, pois foi produzido há pouco menos de 50 anos. Nele podemos ver claramente o 

conceito de literatura considerada pela população como algo desprezível e pelo governo, 

como uma ferramenta perigosa. Se pensarmos hoje, a literatura é vista como portadora de um 

poder libertário desconhecido da maioria. Porém, as discussões de sua breve morte veem à 

tona a todo o momento, sobretudo, na academia. Em Fahrenheit 451 os leitores são exilados, 

                                                 
15

  Disponível no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em: 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3D805070-D9D0-42DC-97AC-

5524E567FC02%7D_MAPA%20DO%20ANALFABETISMO%20NO%20BRASIL.pdf, dados de 2000. Acesso 

em 15/07/2013. 
16

 Dados retirados de pesquisa solicitada pelo Governo em 2010, disponível em: 
http://www.fenapro.org.br/relatoriodepesquisa.pdf. Acesso em 15/07/2013. 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3D805070-D9D0-42DC-97AC-5524E567FC02%7D_MAPA%20DO%20ANALFABETISMO%20NO%20BRASIL.pdf
http://www.publicacoes.inep.gov.br/arquivos/%7B3D805070-D9D0-42DC-97AC-5524E567FC02%7D_MAPA%20DO%20ANALFABETISMO%20NO%20BRASIL.pdf
http://www.fenapro.org.br/relatoriodepesquisa.pdf
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hoje, podemos dizer que a própria literatura foi deixada à margem. Uma vez que diante das 

outras ciências ela é vista com maus olhos. 

 Como tentamos demonstrar nesse trabalho, a literatura acompanha o próprio homem 

através do tempo: em suas raízes é atrelada a todo o conhecimento da humanidade, 

representado por meio da escrita. Posteriormente, é utilizada como ferramenta de 

conhecimento que se propunha a romper a lentidão intelectual que afligia a humanidade. O 

tempo passa e ela se torna uma arte que busca a afirmação de uma estética. Séculos depois a 

estética literária transforma-se em forma de denúncia social. E hoje como poderíamos defini-

la? 

 Atualmente a literatura é uma ciência e ao mesmo tempo uma arte. Ciência, pois 

possui métodos de pesquisa e um objeto. Arte, pois tem uma preocupação estética. Ela sempre 

fez parte da sociedade e, assim como a humanidade sempre passa por mudanças. Durante 

vários períodos teve como objetivo instruir, posteriormente analisar o homem, criticar os 

abusos cometidos, denunciar a ignorância humana. A literatura pode não ser a ciência mais 

importante atualmente. Mas ela é responsável pela criação de um cidadão livre, autônomo, em 

suma, melhor. Não sabemos se ela tem o poder de propor uma grande mudança no mundo, 

porém, ela já demonstrou em mais de alguns séculos que pode corroborar para grandes 

eventos. A literatura é língua, uma língua engajada, trabalhada, fruto do labor de vários 

mestres que se dedicaram durante anos. É por intermédio dela que podemos expiar mundos 

sem sairmos do conforto de nossas casas. Que podemos vivenciar as experiências dos outros 

sem sofrermos, que podemos acreditar em um futuro melhor.  

A leitura de grandes autores, tais como Proust, Dostoievsky, Machado de Assis, 

Rabelais, nos leva a repensar nossas vidas a cada página, pois cada uma delas nos oferece um 

mundo a ser descoberto. Há quem diga que isso pode ser substituído pelo cinema. Entretanto, 

os leitores ou espectadores nunca conseguirão ver em uma tela de cinema todas as emoções 

vividas por um ator, suas encenações são frias. Já a literatura é capaz de despertar sentimentos 

vividos na vida real e por isso, ela é capaz de aquecer. A literatura é uma representação da 

própria humanidade. 
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