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SINOPSE 

  

Análise interpretativa de dois romances da literatura francesa, a saber: 

Madame Bovary, de Gustave Flaubert e L’élégance du hérisson, de 

Muriel Barbery. Reflexões sobre questões relativas às possíveis 

funções da leitura, à recepção literária e à dimensão dos efeitos 

produzidos, tendo por base o horizonte de expectativa das personagens 

leitoras. A leitura exerce efeitos diferentes em cada uma das 

personagens estudadas. 
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RESUMO 

 

O principal objetivo desta dissertação é apresentar questões relativas 

às possíveis funções da leitura, à recepção literária e à dimensão dos 

efeitos produzidos a partir do horizonte de expectativas das 

personagens leitoras em dois romances da literatura francesa: Madame 

Bovary (1857), de Gustave Flaubert
 
e L’élégance du hérisson (2006), 

de Muriel Barbery. A análise interpretativa aqui elaborada busca 

demonstrar como uma obra do século XIX permanece atual, podendo 

contribuir e dialogar com um romance contemporâneo. O lugar que os 

livros ocupam na vida das personagens Emma Bovary, Renée Michel 

e Paloma Josse representaria, em última instância, uma reflexão 

acerca do nosso próprio exercício de leitura, trazendo à tona 

elementos da Estética da Recepção e do Efeito Literário.  Nesta 

pesquisa, é possível verificar que o ato de ler exerce efeitos 

contrastantes: se no romance de Gustave Flaubert, a leitura está 

relacionada à perdição, no de Muriel Barbery, ela funcionaria como 

uma redenção. O exercício de escrita também se faz presente nas mãos 

de uma das protagonistas, a jovem Paloma. O desfecho trágico nas 

tramas são relevantes para favorecer a discussão final. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Madame Bovary, L’élégance du hérisson, Literatura 

francesa, Estética da Recepção e do Efeito Literário. 
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RÉSUMÉ 

 

Le principal but de ce mémoire est présenter des questions relatives 

aux fonctions possibles de la lecture, à la réception littéraire et à la 

dimension des effets produits à partir de l’horizon d’attente des 

personnages féminins lecteurs dans deux romans de la littérature 

française: Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert et L’élégance 

du hérisson (2006), de Muriel Barbery. Le travail d’interprétation ici 

développé tâche de démontrer comment une oeuvre du XIX ème 

siècle continue d’être actuelle, pouvant contribuer et communiquer 

avec un roman contemporain. La place que les livres occupent dans la 

vie des personnages Emma Bovary, Renée Michel et Paloma Josse 

représenterait, en dernière instance, une réflexion concernant notre 

propre exercice de lecture, mettant en relief des éléments de 

l’Esthétique de la Réception et de l’Effet Littéraire.  Dans cette 

recherche, c’est possible de vérifier que l’acte de lire  entraîne des 

effets contrastants: si dans le roman de Gustave Flaubert, la lecture est 

liée à la perdition, dans celui de Muriel Barbery, elle fonctionnerait 

comme un salut. L’exercice de l’écriture se manifeste aussi dans les 

mains d’une des protagonistes, la jeune Paloma. Le dénouement 

tragique des intrigues sont remarquables pour inciter la discussion 

finale. 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés: Madame Bovary, L’élégance du hérisson, Littérature 

française, Esthétique de la Réception et de l’Effet Littéraire. 
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Être seul avec le monde entre les mains 

Lire c’est s’absenter du monde 

Lire c’est retrouver le monde 

Lire c’est être seul avec le monde entre les mains 

Lire c’est être seul en compagnie des autres 

Lire c’est réfléchir avant de passer à l’acte 

Lire c’est prendre le temps de penser 

Lire c’est imaginer 

Imaginer c’est se mettre à la place de l’Autre  

Lire est un humanisme 

Lire c’est être avec l’autre et avec soi-même 

Lire et écrire c’est le début de l’appartenance au monde 

Chacun devrait pouvoir lire et écrire dans sa langue 

Lire c’est être seul et pourtant faire partie du monde 

 

Écrire c’est répondre à cette solitude 

Sans la remplir 

Sans imaginer la combler 

Écrire c’est affronter le vide 

Écrire c’est être à côté du lecteur 

Ni à sa place ni au-dessus 

Écrire c’est compter sur l’intelligence 

Écrire c’est être seul aussi 

Mais pas tout seul pas isolé 

Écrire c’est chercher l’Autre en soi 

On peut en faire une maladie 

On peut en faire un métier 

On peut en faire une extase 

Écrire c’est incontrôlable mais c’est grammatical 

Écrire c’est poser des questions sans réponse 

Écrire c’est répondre à des questions pas posées 

Écrire c’est refuser les mots de la concorde comme ceux de la discorde 

Écrire c’est semer le désordre en ravivant la langue 

Écrire est un humanisme ou une malédiction 

Écrire me tient debout mais creuse aussi des gouffres 

 

  Marie Darrieussecq, In: Label France nº69.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Partindo da premissa de que o texto literário possui uma poética atemporal e universal, 

esta dissertação pretende demonstrar como uma obra do século XIX permanece atual, 

podendo, inclusive, contribuir e dialogar com textos de autores contemporâneos. Sendo assim, 

busca-se apresentar, além de uma análise interpretativa, questões relativas às possíveis 

funções da leitura, à recepção literária e à dimensão dos efeitos produzidos a partir do 

horizonte de expectativas das personagens leitoras em dois romances da literatura francesa: 

Madame Bovary (1857), de Gustave Flaubert
1
 e L’élégance du hérisson (2006), de Muriel 

Barbery
2
. Com essa aproximação, pretende-se não apenas celebrar uma obra-prima do 

passado mas, sobretudo, apreciar o esforço consistente de uma prosa de ficção pertencente à 

contemporaneidade, que apresenta, como aqui se quer demonstrar, uma reflexão acerca das 

funções e dos efeitos da leitura, que  aproxima o texto atual da já consagrada e reconhecida 

obra de Flaubert.  

Recentes pesquisas realizadas na França (Le français dans le monde nº 380) 

mostraram que as mulheres, assim como no passado, continuam lendo mais do que os 

homens, sobretudo quando se trata de romances. Talvez, por essa razão, a escritora Muriel 

Barbery, ao compor a obra que aqui destacamos, tenha optado, igualmente, por personagens 

femininas para representar o ato da leitura na sociedade francesa atual. Virginia Woolf 

coaduna essa ideia, afirmando que “ler um romance é uma arte complexa e difícil. Deve-se ser 

capaz não apenas de grandes delicadezas de percepção, mas de grandes audácias da 

imaginação (...)” (WOOLF, 2007, p. 126), características geralmente atreladas ao universo 

feminino.  

Assim, o lugar que os livros ocupam na vida das personagens dos romances estudados, 

leitoras que não têm uma visão pré-concebida da literatura e, portanto, não são corrompidas 

por preconceitos literários, é apresentado pelo uso da técnica de mise en abyme
3
. Um olhar 

superficial sobre as respectivas protagonistas de Madame Bovary e de L’élégance du hérisson, 

Emma Bovary, Renée Michel e Paloma Josse, pode aproximá-las quanto à recepção da 

leitura, visto que cada uma delas, não sendo guiada por motivações ou conselhos alheios, é 

                                                 
1

 Madame Bovary, o primeiro grande romance de Gustave Flaubert, foi escrito em quatro anos. Sua primeira publicação (1856) foi na “Revue de 

Paris”, após algumas supressões sugeridas pela revista. Além disso, um processo escandaloso por atentado aos bons costumes foi movido contra Flaubert. Após a 

sua absolvição, o romance foi publicado em dois volumes, em 1857, pelo editor Michel Lévy.     
2

 As informações acerca da autora serão encontradas ainda neste capítulo, no corpo do texto. 
3

 Expressão que significa, no caso dos romances, a presença do livro, a reprodução da leitura e da escrita dentro da narrativa literária. 
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levada a ler, acima de tudo, por seus próprios desejos e por suas próprias razões. Entretanto, 

em cada uma das referidas personagens, é possível verificar que a leitura exerce efeitos 

diferentes: se no romance de Flaubert, como é sabido, o ato de ler está relacionado à perdição, 

no de Muriel Barbery a leitura funcionaria como uma redenção. São, portanto, questões 

relacionadas aos diferentes efeitos da leitura, especialmente no espaço do texto, através dos 

exemplos das personagens leitoras, o que pretendemos discutir nesta dissertação. 

Posto isso, o que haveria em comum e o que haveria de distinto entre as duas obras 

aqui evocadas, escritas em épocas distintas, uma por um autor renomado e outra por uma 

autora contemporânea, ainda desconhecida por muitos? Esta é, pois, uma das questões que 

esta pesquisa buscará responder. Apesar de, obviamente, estar inserido no seu tempo, o texto 

literário não se confunde com o relato histórico, e é isso o que possibilita o diálogo – 

concordante em alguns momentos e discordante em outros – entre obras distintas 

temporalmente, mas que destacam, de modo intratextual, os efeitos da leitura sobre as 

personagens que, ao encenarem a realidade, representam, também, os reais efeitos que esse 

ato intelectual pode exercer.  

Ao considerar que o ato de ler consiste em estabelecer relações intertextuais entre uma 

obra e as outras que a precederam, a literatura pode ser compreendida como um produto 

transmissível da arte escrita
4
, mas nem por isso se limita à classificação estabelecida pela 

História da Literatura que, de forma ampla, relaciona as obras na sua sucessão, sob o aspecto 

diacrônico, ou então em sua simultaneidade, sob o aspecto sincrônico. Ainda que a história 

cultural não possa se privar da história social, de que se nutre, e, por isso, a força ficcional 

pareça concorrer com a realidade, é importante ressaltar que o texto literário – o imaginário da 

escrita – é uma representação que busca problematizar a realidade. Logo, o texto literário não 

é um documento histórico, mas combina o mundo real e o mundo possível. Hans Robert Jauss 

contribui com esta discussão ao consolidar as relações intertextuais através dos critérios da 

recepção: 

 

 
Com efeito, a qualidade e [o] destaque de uma obra literária não se devem 

nem às suas circunstâncias biográficas e históricas nem apenas à posição que 

ocupa na evolução de um gênero mas sim a critérios mais difíceis de 

compreender como os da recepção, da influência provocada e [do] valor 

reconhecido pela posteridade. (JAUSS, 2003, p. 23. Adendos nossos.)  

 

                                                 
4
 Cf. JAUSS, 2003, p. 5. 
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Pensar sobre o ato da leitura é, indubitavelmente, refletir sobre a posição do próprio 

indivíduo frente ao mundo de possibilidades intertextuais que é a obra que tem em mãos. 

Sendo assim, peço licença para lançar mão de um discurso em 1ª pessoa, a fim de posicionar-

me melhor, não apenas como pesquisadora mas, de forma primeira, como leitora empírica
5
, 

inscrita no processo histórico contemporâneo. Dessa forma, ao compor a presente análise, 

aproprio-me de um texto de ficção do passado, Madame Bovary, a fim de participar da sua 

atualização, especialmente, na relevância dada ao tema da leitura na obra de Muriel Barbery. 

Portanto, ao propor a aproximação entre personagens tão distintas, pretendo, como leitora 

empírica, buscar um novo sentido de leitura, já que “os leitores empíricos podem ler de várias 

formas, e não existe lei que determine como devem ler, porque em geral utilizam o texto 

como um receptáculo de suas próprias paixões, as quais podem ser exteriores ao texto ou 

provocadas pelo próprio texto” (ECO, 1994, p. 14). A análise interpretativa que pretendo 

elaborar não apresentará a compreensão de outrora, com relação às possíveis intenções de 

Gustave Flaubert, ou seja, aquela pertencente ao horizonte de expectativas de seu contexto de 

origem, o século XIX, surpreso com o tema do adultério feminino, já que “les oeuvres d’art 

transcendent l’intention première de leurs auteurs et veulent dire quelque chose de nouveau à 

chaque époque” (COMPAGNON, 1998, p. 88). Inserida em outras circunstâncias históricas, 

minha análise procurará dar novos contornos à obra de Flaubert, mostrando como um texto 

literário contemporâneo, L’Élégance du hérisson, pode nos ajudar a refletir sobre o romance 

do século XIX, sob uma nova percepção, de acordo com o que atesta Compagnon: “Chaque 

oeuvre nouvelle provoque un réarrangement de la tradition comme totalité (et modifie du 

même coup le sens et la valeur de chaque oeuvre appartenant à la tradition)” (Ibidem, p. 34).  

Por ora, antes de iniciarmos a análise a que esta pesquisa se propõe a realizar, 

acreditamos ser relevante a exposição de algumas informações sobre a escritora Muriel 

Barbery. Apesar da dificuldade de se chegar a alguma conclusão acerca do valor de um livro 

contemporâneo, gerada pelo não distanciamento temporal entre os leitores e a obra, é 

consensual que as criações do presente prepararão, consecutivamente, as obras-primas do 

futuro. Barbery, que tem sido cada vez mais reconhecida no cenário contemporâneo, é uma 

autora francesa de origem marroquina, que exercia a profissão de professora de Filosofia 

antes de se tornar escritora. Publicou, em 2000, o seu primeiro romance, intitulado Une 

gourmandise, o qual foi traduzido para doze idiomas. Em outubro de 2007, conquistou o 

“Prix des libraires”, com sua segunda obra literária, L’Élégance du hérisson, que já 

                                                 
5
 De acordo com o conceito de Umberto Eco. Ver: ECO, 1994, p. 14. 
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ultrapassou um milhão de exemplares vendidos. Neste seu segundo trabalho, as sátiras sociais 

e as reflexões sobre o sentido da vida são representadas por meio de conceitos filosóficos
6
, 

que permeiam o texto literário. Acredita-se que Muriel Barbery tenha percebido que poderia 

expressar-se de maneira mais livre através da literatura, longe das verdades universais e das 

regras gerais, fazendo-se entender, assim, em grande escala. De acordo com Antoine 

Compagnon, “[la littérature] permet d’accéder à une expérience sensible et à une 

connaissance morale qu’il serait difficile, voire impossible, d’acquérir dans les traités des 

philosophes” (COMPAGNON, 2007, p. 62. Adendo nosso). No entanto, sua escrita não oculta 

o seu interesse em resgatar a filosofia, visto que “chez les écrivains les plus exigeants du XXe 

siècle, le dessein de racheter la philosophie par la littérature a longtemps prévalu” (Ibidem, 

p.52). 

Embora Muriel Barbery seja uma autora da atualidade, ainda assim seria difícil 

precisar a sua proposta ao escrever a obra L’Élégance du hérisson, mesmo que possível fosse 

a marcação de um encontro ou entrevista com ela. Sabe-se, no entanto, que as suas opções de 

escrita são decorrentes de suas experiências anteriores como leitora. Logo, o universo criado 

na obra de Barbery não é propriamente feito de novidades absolutas, mas representa os frutos 

colhidos no decorrer de suas viagens literárias. Aliás, partindo da figura autoral para uma 

reflexão acerca do romance aqui destacado, temos que a narrativa de L’élégance du hérisson 

traz à tona algumas experiências literárias privadas, que ficaram em segundo plano na obra de 

Flaubert: “La réponse que le texte apporte dépend de la question que nous lui posons de notre 

point de vue historique (...)” (COMPAGNON, 1998, p. 67). O passado literário, portanto, só 

consegue retornar quando ainda é possível estabelecer novas relações e lançar uma ideia 

inesperada, permitindo pensar algo que não fora anteriormente buscado
7
. 

O romance Madame Bovary ultrapassou as fronteiras temporais e históricas e vive no 

grande tempo
8
, colocando em evidência a autonomia do texto conjugada à concretização 

atribuída à participação dos leitores, ou seja, segundo Wolfgang Iser trata-se de dois polos: o 

polo artístico e o polo estético
9
. Nessa linha de raciocínio, Compagnon sustenta que: “Si une 

oeuvre peut continuer à avoir de l’intérêt et de la valeur pour les générations futures, alors son 

sens ne peut pas être arrêté par l’intention de l’auteur ni par le contexte originel” 

                                                 
6 Tais conceitos surgem ao longo da obra, a partir das experiências vivenciadas/ narradas pelas protagonistas, e são justificados pelo dado biográfico 

anteriormente citado, de que Muriel Barbery exerceu a profissão de professora de Filosofia. 

7 Cf. JAUSS, 2003, p. 95. 

8 Conceito de Mikhail BAKHTIN. Ver: BAKHTIN, 2003, p. 362. 

9 Conceito de Wolfgang ISER. Ver: ISER, 1976, p. 48. 
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(COMPAGNON, 1998, p. 88). Sendo assim, a obra permanece viva na medida em que faz 

apelo a uma interpretação, a uma nova recepção, e age através de uma multiplicidade de 

significações
10

. Além disso, seria impossível para o escritor expressar todos os sentidos que 

os leitores possam vir a atribuir ao seu texto. Portanto, a literatura não possui um público 

específico, histórica e sociologicamente determinável: “Le lieu de l’oeuvre littéraire est donc 

celui où se rencontrent le texte et le lecteur. Il a nécessairement un caractère virtuel, étant 

donné qu’il ne peut être réduit ni à la réalité du texte ni aux dispositions subjectives du 

lecteur” (ISER, 1976, p. 48). 

No que concerne à L'élégance du hérisson, a obra apresenta a complexidade do ato de 

ler e demonstra que, na experiência privada, o poder da literatura é capaz de influenciar as 

expectativas e as aspirações da consciência
11

. Através do fluxo de pensamento de duas de suas 

personagens, Renée Michel e Paloma Josse, que assumem, no romance, o papel de leitoras 

internas, a narrativa de Muriel Barbery discute e aprofunda o processo de leitura, as funções e 

os efeitos da literatura, elementos outrora pouco discutidos na obra flaubertiana. Ao comparar 

o ato de leitura das protagonistas dos dois romances destacados, verificamos que a escritora 

Muriel Barbery ampliou as possibilidades de leitura de suas protagonistas, sugerindo a 

participação mais ativa daqueles a quem a arte escrita se dirige, não somente sob o prisma da 

contemplação e do prazer, mas também do conhecimento, não apenas como uma evasão, mas 

também como forma de uma ação
12

. Logo, se a personagem-leitora de Madame Bovary 

encarava a leitura apenas como fonte de prazer e como fuga da realidade, para as personagens 

de L’élégance du hérisson o ato de ler ultrapassa o prazer do texto, conduzindo-as, 

especialmente, a reflexões sobre suas vidas e a consequentes mudanças de paradigmas. 

A referida distância temporal entre as obras de Flaubert e Barbery leva-nos a pensar 

que esta, até mesmo por questões temáticas – como é o caso da relevância dada ao ato de ler – 

tenha, de certa forma, aceitado, sob outros aspectos, o legado de seus antecessores. É possível 

verificar certos procedimentos estilísticos em L’élégance du herisson que fazem lembrar o 

texto flaubertiano, por exemplo, como a retomada, por parte de Muriel Barbery, em seu texto, 

do discurso indireto livre, procedimento de que, na França, Gustave Flaubert, fascinado pelo 

estilo, foi o precursor. O fluxo de pensamento das personagens de Barbery, Renée Michel e 

Paloma Josse, confunde-se com o discurso do narrador, assim como o que ocorre em Madame 

Bovary. Com isso, cria-se uma ambiguidade textual e a transcrição das falas das personagens 
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 Cf. KOSÍK. In: JAUSS, 2003, p. 47. 
11

 Cf. WATT, 1990, p. 178. 
12

 Cf. COMPAGNON, 2007, p. 32-33. 
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é, muitas vezes, colocada em paralelo com a transcrição dos pensamentos das mesmas, sem as 

marcas do discurso direto. Esta forma estética, inédita até o século XIX, estabeleceu uma 

nova maneira de ler e de ver, rompendo, assim, com as expectativas do leitor. O romance de 

Flaubert desencadeou transtornos de ordem moral e foi condenado por colaborar com a 

imoralidade. A fim de compreender melhor o discurso indireto livre, convoca-se o texto de 

Hans Robert Jauss, explicando que: 

 

 
Le procédé artistique consiste à présenter le discours intérieur du personnage 

sans les marques du discours direct ou du discours indirect; il en résulte que 

le lecteur doit décider lui-même s’il lui faut prendre ce discours comme 

expérience d’une vérité ou d’une opinion caractéristique du personnage. (...) 

la forme impersonnelle du récit n’obligeait pas seulement ses lecteurs à 

percevoir autrement les choses (...) elle les plongeait aussi dans une étrange 

et surprenante incertitude de jugement. Du fait que le nouveau procédé 

rompait avec une vieille construction du genre romanesque (...). (JAUSS, 

1978, p. 77) 

 

 

Estas linhas iniciais cumprem o papel de introduzir o tema acerca dos romances a 

serem analisados, bem como sobre seus respectivos autores e a base teórica que nos 

fundamentará nas discussões. Assim, levando em consideração as propostas expostas, 

pretendemos desenvolver essas questões nesta dissertação, que consta de três capítulos, 

organizados da seguinte forma: na primeira seção do primeiro capítulo, uma breve exposição 

de fundamentos teóricos será apresentada, de modo a dar relevo à contribuição dinâmica do 

leitor na construção literária e suas consequências; na segunda parte, procuraremos destacar a 

apreensão masculina, no século XIX, concernente ao poder da ficção sobre a mentalidade das 

mulheres e, tomando por base duas das personagens femininas dos romances Madame Bovary 

e L’élégance du herisson, principiaremos a abordar os principais efeitos proporcionados pelo 

ato da leitura. No segundo capítulo, lançaremos mão de um estudo mais aprofundado acerca 

da recepção, das possíveis funções da literatura e dos efeitos atrelados ao processo de leitura 

das protagonistas Emma Bovary, Renée Michel e Paloma Josse. Finalmente, o terceiro 

capítulo será dedicado a uma tentativa de conclusão sobre a trajetória de cada personagem, 

colocando em evidência os efeitos da leitura que foram decisivos em suas vidas, objeto último 

de nossa análise. 

Cientes de que, apesar de nosso esforço, muito ainda restará a ser dito sobre ambos os 

romances eleitos para esta análise – incompletude que se deve à possibilidade da leitura 

empírica, e das várias dobras que um texto literário é capaz de comportar – iniciaremos nosso 
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trajeto de escrita na tentativa de oferecer um estudo original que, ao pôr em diálogo obras tão 

distantes temporalmente uma da outra, aproxima-as tanto temática quanto afetuosamente, 

através do ato de ler.  
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

 

1.1 Do ato da criação literária ao ato da leitura 

 

 

La lecture rend un homme complet,  

la conversation rend un homme alerte, 

 et l’écriture rend un homme précis. 
 

Francis Bacon.  La littérature, pour quoi faire? 

 

 

Escrever denota o duplo desejo de se expressar e de se fazer entender através das 

palavras impressas; é uma tentativa de compreender o mundo em redor e de pensar as 

diferenças do outro, através de um repertório e de algumas estratégias
13

 textuais. Trata-se de 

um exercício de comunicação subjetivo, em que as impressões pessoais daquele que escreve 

são válidas para as outras pessoas, a ponto de envolvê-las: “Entre la foule des êtres, la 

multiplicité des apparences et le jaillissement continuel de la vie dans le coeur de l’écrivain, 

tout obstacle doit être supprimé; l’artiste doit se mettre en état de grâce permanent, de 

réceptivité totale (...)” (MAYNIAL. In: FLAUBERT, 1947, p. XVII). Contudo, não se deve 

esquecer de que a leitura sempre precede a escrita. Logo, não há escritor que produza sem 

vivenciar a condição contínua de leitor.   

É igualmente importante ressaltar que o ato de narrar a totalidade e a ambiguidade da 

vida cotidiana nunca será alcançado “dada a instabilidade do próprio homem e suas inserções 

na história, segundo suas necessidades e desejos, suas aspirações e interdependências” 

(YUNES, 2002, p. 33), apesar da ambição de alguns romancistas na busca da realização desse 

intento: “É impossível contar tudo o que acontece em [um] determinado ponto do mundo (...)” 

(ECO, 1994, p. 66. Adendo nosso). Portanto, assim como a escrita nunca conseguirá aprisonar 

a infinita diversidade dos sentidos das coisas e obter conclusões definitivas, o leitor, 

igualmente, jamais concluirá a sua busca literária e o seu aprendizado, pois está em 

permanente formação. 

Esse interminável exercício literário também encontra espaço na metáfora da 

viagem
14

, e é através do relato do desconhecido que os leitores – vale recordar que o papel de 

leitor cabe tanto à autoria quanto à recepção – conseguem se deparar com outras formas de 
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  Cf. ISER, 1976, p. 197. 
14

 Referimo-nos, com relação a esta metáfora, ao sentido popular de que a leitura é uma viagem. 



19 

 

ver a vida, mesmo frente a algumas limitações espaço-temporais. As descobertas que são 

feitas através das correlações estabelecidas no ato da leitura possibilitariam ao leitor entrar em 

contato com aquilo que lhe é estranho e contribuiriam, inclusive, para que sua realidade 

passasse a lhe parecer mais rica, complexa e misteriosa. Desse modo, as experiências 

viabilizadas pela leitura, na combinação das perspectivas intratextuais, promoveriam a 

impressão de que, por ela, é possível deslocar-se no mundo
15

 e, dessa maneira, todas as 

descobertas feitas ajudariam os leitores a conferirem mais sentido às suas próprias existências.  

Sobre essa questão, o escritor francês Daniel Pennac ressalta o lado paradoxal da 

recepção literária: “(...) la vertu paradoxale de la lecture qui est de nous abstraire du monde 

pour lui trouver un sens” (PENNAC, 1992, p. 19). Essa reflexão aponta para o fato de que, 

embora, durante muito tempo, não se tivesse pensado o suficiente a respeito do poder da 

comunicação silenciosa, ou seja, da troca existente entre a estrutura do texto e o ato da leitura 

– e as suas possíveis consequências – nunca houve dúvidas quanto à cumplicidade que 

poderia existir entre o escritor e o leitor, quanto à intimidade incomparável, percebida no 

momento em que a narrativa consegue alcançar a consciência do receptor, ou ainda com 

relação à sensação de conforto, sentida pelo leitor, ao se aventurar “em mundos nos quais a 

noção de verdade é indiscutível” (ECO, 1994, p. 97). Marcel Proust acredita que através do 

ato de ler, o leitor aprende a se conhecer melhor: “En réalité, chaque lecteur est quand il lit le 

propre lecteur de soi-même. L’ouvrage de l’écrivain n’est qu’une espèce d’instrument 

d’optique qu’il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que sans ce livre il n’eût 

peut-être pas vu en soi-même” (PROUST. In: COMPAGNON, 1998, p. 154). 

Entretanto, o que temos é que o legado dos estudos literários tradicionais limitava-se a 

questionar a análise formal do código textual, acreditando haver uma mão única, capaz de 

ancorá-lo, sem possibilidades de discussões ou questionamentos, por parte do leitor. As 

teorias que pensavam sobre o real e único sentido de um texto privilegiavam a intenção do 

autor, tendência de leitura em voga por um longo período, e costumavam ignorar os possíveis 

conflitos relacionados à recepção textual e aos efeitos por ela sentidos, assim como suas 

possíveis interpretações, desconsiderando o contexto histórico e social do receptor. Vera 

Lúcia Lima discorre acerca da recepção literária de outrora, afirmando que: 

 

 
o texto literário era grandeza autônoma, documento de uma época, lugar 

onde se  localizava  a  verdade  apreendida por uma voz inspirada. Diante 

dele, a tarefa do leitor era, a partir de dados retóricos, reconstituir esse texto, 
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 Cf. ISER, 1976, p. 212. 
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descobrir o seu sentido encoberto. Para isso chegava a encarnar em si 

próprio a imagem projetada pelo autor do qual devia constituir um duplo e 

com o qual deveria estabelecer um consenso. (LIMA. In: YUNES, 2002, 

p.76) 

 

 

O teórico Wolff, mencionado por Wolfgang Iser em seu livro L’acte de lecture, 

théorie de l’effet esthétique, apoiou-se no conceito de leitor visado/ idealizado
16

, 

estabelecendo um sentido equivalente ao conceito de leitor-modelo
17

, empregado por 

Umberto Eco, para defender que, de maneira geral, toda escrita literária deixa pistas para 

orientar o seu leitor ficcional, a fim de reconstruir o público a que o autor quis endereçar-se: 

“(...) le lecteur visé [par l’auteur] s’incarne dans le texte par des personnages qui n’assument 

pas le rôle de lecteur de texte!” (ISER, 1976, p. 68-69). 

Sobre as ideias de Wolff, pensamos que as pistas que o texto oferece ou deveria 

oferecer ao seu leitor não se encontram, necessariamente, nas entrelinhas do texto, podendo 

estar claramente apontadas. Como exemplificação, nos romances aqui estudados, Madame 

Bovary e L’élégance du hérisson, tais pistas não se encontram subentendidas, mas bastante 

claras, pois as protagonistas de ambos os romances assumem o papel de leitoras vorazes. 

Logo, de acordo com a teoria de Wolff, já esboçando uma breve apresentação das 

personagens, seria possível supor que o leitor-modelo de Gustave Flaubert, em Madame 

Bovary, seja a mulher sonhadora e ingênua, que consegue admirar a beleza da escrita literária, 

por ela deixando-se seduzir, a fim de amenizar a sua angústia interior. Já a escritora Muriel 

Barbery se dirigiria, acredita-se, a dois tipos de leitores, a saber: as mulheres que fazem uso 

da literatura de maneira inteligente, de forma que, pela via da leitura, são capazes de escapar 

da monotonia e do cansaço cotidianos e as crianças perspicazes, capazes de ler, com os olhos 

ainda puros e, portanto, não contagiados por conceitos e preconceitos, tudo o que se encontra 

ao redor de si. De maneira ponderada, Iser se posiciona quanto ao conceito de leitor 

idealizado pelo autor:  

 

 
Il est certain qu’un rapport existe entre la forme de présentation du texte et le 

lecteur auquel celui-ci est destiné. Toutefois on peut se demander comment 

il se fait qu’un lecteur, historiquement éloigné d’un texte, puisse toujours le 

comprendre alors que ce texte n’a pu s’adresser à lui. (ISER, 1976, p. 68) 
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 Conceito de Wolff e tradução nossa. Ver: ISER, 1976, p. 68.   
17

 Conceito de Umberto Eco. Ver: ECO, 1994, p. 16. 
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Determinar um tipo específico de leitor, ou seja, um público-alvo para cada obra 

literária, pode parecer, à primeira vista, uma tarefa simples, pois, assim, é possível delimitar e 

incorporar, unicamente, um conjunto de orientações ao texto de ficção: “[Les signaux] ne sont 

ni isolés ni indépendants par rapport aux autres perspectives du texte. Dans le roman, par 

exemple, les liaisons sont assurées par le narrateur, par les personnages ou par l’action” 

(ISER, 1976, p. 69. Adendo nosso). Quanto aos leitores reais, que não podem ser pré-

determinados, ou, na nomenclatura de Umberto Eco, os leitores empíricos, eles também são 

introduzidos na obra de ficção, não se reduzindo, entretanto, à perspectiva de mundo do 

criador da obra literária. Assim, esses leitores passam a atuar de maneira efetiva na realização 

da obra, envolvendo-se ativamente no processo de construção de um horizonte de sentidos: 

“Lire, évidemment, lire c’est autre chose, lire est un acte!” (PENNAC, 1992, p. 27). Todavia, 

tais leitores não deixam, também, de adotar o ponto de vista que lhes é oferecido
18

, que acaba 

os auxiliando a experimentar, no texto, as possíveis perspectivas, sem que haja respostas 

definitivas: “(...) a nossa sabedoria começa onde a do autor acaba, e queríamos que ele nos 

desse respostas, quando tudo o que ele pode fazer é dar-nos desejos” (PROUST, 2009, p. 44). 

 O desejo do escritor de endereçar-se a um leitor pré-fabricado pode correr o risco de 

não levar em conta que um único texto é capaz de dar margem a diferentes leituras e que cada 

uma delas provoca intervenções internas no leitor. Logo, conforme propusemos, reduzir a 

recepção literária a um modelo único de leitor é o mesmo que ignorar as condições nas quais a 

interação é produzida: “Lorsque nous lisons un texte, qu’il soit contemporain ou ancien, nous 

relions son sens à notre expérience, nous lui donnons une valeur hors de son contexte 

d’origine” (COMPAGNON, 1998, p. 89). Assim, a maneira como a leitura será feita e 

concretizada poderá variar de acordo com as características e com os objetivos de cada tipo de 

leitor. Acerca disso, Daniel Pennac estabelece uma pequena categorização: 

 

 
(...) [il y a] ceux qui n’ont plus le temps de lire et qui en cultivent le   regret, 

il y a ceux qui ne lisent pas  de  romans, mais des  livres utiles, (...) il y a 

ceux qui lisent tout et n’importe quoi, ceux qui « dévorent » et dont les yeux 

brillent, il y a ceux qui ne lisent que les classiques, (...) ceux qui passent leur 

maturité à « relire », et ceux qui ont lu le dernier untel et le dernier tel autre, 

car il faut bien, monsieur, se tenir au courant... (PENNAC, 1992, p. 78-79) 

 

 

Em contrapartida, a ideia de idealização da recepção, através da dedicação individual, 

proposta por Umberto Eco, não descarta a possibilidade de o leitor real/ empírico conseguir 
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compreender plenamente o que o escritor quis demonstrar. Porém, para isso, “(...) é preciso 

ler o texto muitas vezes e algumas histórias incessantemente” (ECO, 1994, p. 33). Dessa 

forma, a recepção estará, enfim, seguindo o caminho-modelo de recepção da leitura ficcional, 

ou seja, buscará ser o leitor-modelo imaginado pelo criador da obra. Daniel Pennac ainda 

enaltece a alegria desse reencontro, que se dá ao cabo de múltiplas e atentas leituras: “Relire, 

ce n’est pas se répéter, c’est donner une preuve toujours nouvelle d’un amour infatigable” 

(PENNAC, 1992, p. 64). O autor também sustenta que o ato de “reler” representa um prazer 

que tranquiliza, e fica evidente a existência de uma intimidade mútua entre a obra e o seu 

leitor. Além disso, não seria possível a nenhum leitor apreender, através de uma leitura única, 

toda a estrutura narrativa criada no âmbito da obra. 

Em oposição à teoria que valoriza o autor e suas intenções, alguns teóricos e 

escritores, tais como Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser, 

Umberto Eco, Daniel Pennac, Antoine Compagnon entre outros, retomaram o complexo 

processo de emissão e de recepções deslocando o centro da atenção para o leitor e passaram a 

considerar certas variáveis, que atingem desde a função do texto, tocando a real 

potencialidade do leitor para a construção de novos sentidos dentro da obra até, finalmente, 

chegar aos efeitos provenientes dessa atualização. Segundo Iser, os possíveis efeitos 

provocados pelo ato da leitura não são integralmente pelo texto: 

 

 
Car les signes linguistiques du texte et ses combinaisons ne peuvent assumer 

leur fonction que s’ils déclenchent des actes qui mènent à la transposition du 

texte dans la conscience de son lecteur. Ceci veut dire que des actes 

provoqués par le texte échappent à un contrôle interne du texte. (ISER, 1976, 

p. 198)  

 

 

Dentre os nomes acima citados, alguns se aproximaram das ideias da Estética da 

Recepção e do Efeito Literário, a fim de registrar as transformações ocorridas no seio da 

Teoria da Literatura e de demonstrar que sua função social ultrapassa as competências da 

estética tradicional da representação
19

. Quanto aos que optaram por não utilizar essa 

nomenclatura, estes seguiram uma linha de raciocínio bastante aproximada. Todos concordam 

que o ato de escrever implica, obrigatoriamente, na leitura ativa por outrem: “La solitude de 

cette écriture réclamant la résurrection du texte par [la] voix muette et solitaire [du lecteur]” 

(PENNAC, 1992, p. 132. Adendos nossos). No que concerne à literatura, ela se destina, 
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sempre, a uma recepção, exigindo, para seu fim, o reconhecimento e o esforço do leitor, para 

que a criação se torne completa e concreta: “C’est l’effort conjugué de l’auteur et du lecteur 

qui fera surgir cet objet concret et imaginaire qu’est l’ouvrage de l’esprit. Il n’y a d’art que 

pour et par autrui” (SARTRE, 1948, p. 55).  

No contexto dos romances estudados, tem-se, através das protagonistas Emma Bovary, 

Renée Michel e Paloma Josse, uma pequena amostra do processo de leitura e dos efeitos 

individuais por ele ocasionados, a partir de uma análise que se quer atual e, de certa forma, 

contrária àquela que valoriza a autoria, em detrimento da recepção.  

Já em 1947, o escritor Jean-Paul Sartre compara o objeto literário a um peão, pois a 

existência de ambos depende do movimento
20

. Quanto a Umberto Eco, este acredita que o 

texto é como uma máquina preguiçosa, que se encontra à espera da colaboração do leitor
21

. 

Independente do valor figurativo atribuído ao livro, ambos os teóricos concordam que o ritmo 

da obra de arte sugere um movimento de troca surgido a partir do ato da leitura, ou seja, do 

olhar móvel do leitor, e que vive na medida em que age na consciência de quem recebe o 

conteúdo dessa representação. Wolfgang Iser demonstra seguir a mesma linha de raciocínio: 

“C’est ce parcours du lecteur, en tant que point de vue mobile à l’intérieur du champ de la 

compréhension qui assure la particularité de l’objet esthétique dans le texte de fiction” (ISER, 

1976, p. 200). 

Logo no primeiro contato com o texto a ser lido, a recepção literária demanda a 

contribuição dinâmica daquele que aceita o papel de leitor, que é livre para abrir ou não o 

livro mas que, ao abri-lo, assume o compromisso
22 

de responder ao seu apelo, enquadrando-se 

nas fronteiras, por exemplo, dos sinais e das alusões internas. Através das diferentes 

possibilidades de perspectivas presentes no texto literário, que ora se opõem, ora se 

completam, o escritor, geralmente, provoca incitações em seu receptor, solicitando a sua 

liberdade genuína, a sua sensibilidade e a sua imaginação, para a efetiva realização de seu 

texto. Por isso, no ato de ler, cada leitor é, também, o próprio leitor de si mesmo
23

. Nesse 

processo de comunicação, a confiança e o respeito entre autoria e recepção são elementos 

fundamentais, de acordo com o que afirma Sartre: 

 

Ainsi l’univers de l’écrivain ne se dévoilera dans toute sa profondeur qu’à  

l’examen, à  l’admiration, à  l’indignation  du  lecteur  (...)  Car puisque celui 
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qui écrit reconnaît, par le fait même qu’il se donne la peine d’écrire, la 

liberté de ses lecteurs, et puisque celui qui lit, du seul fait qu’il ouvre le livre, 

reconnaît la liberté de l’écrivain, l’oeuvre d’art, de quelque côté qu’on la 

prenne, est un acte de confiance dans la liberté des hommes. (SARTRE, 

1948, p. 79) 

 

 

 

Assim, retomando o ato de criação mencionado no início deste capítulo, o escritor 

constrói um mundo dentro da sua narrativa, através das descrições das paisagens, das 

personagens, dos sentimentos e dos acontecimentos, mas o próprio criador não conseguiria 

dizer tudo sobre esse mundo: “Que problema seria se um texto tivesse de dizer tudo que o 

receptor deve compreender – não terminaria nunca” (ECO, 1994, p. 9). Por isso, de acordo 

com o explicitado anteriormente, espera-se que o leitor aceite o acordo ficcional, colhendo os 

aspectos importantes dentre a multiplicidade de detalhes, a fim de poder compreender as 

personagens, e que, ainda, preencha uma série de lacunas deixadas no encadeamento dos 

incidentes do texto. Logo, as decisões seletivas, tomadas ao longo da leitura, ficarão a cargo 

do leitor e influenciarão na configuração que será formada em seu imaginário e, enfim, nas 

impressões finais da leitura. Somente após essas etapas preliminares, que cumprem a função 

de ajudar o leitor a melhor explorar as fronteiras pré-estabelecidas, este conseguirá interagir 

com a escrita literária e será considerado apto a participar da produção textual, construindo, 

por fim, um sentido: “En un mot, le lecteur a conscience de dévoiler et de créer à la fois, de 

dévoiler en créant, de créer par dévoilement” (SARTRE, 1948, p. 55). 

Paralelamente a esse posicionamento de responsabilidade mútua entre o escritor e o 

leitor, Daniel Pennac apresenta, de maneira descontraída, na contracapa do seu livro intitulado 

Comme un roman (1992), o que seria, em seu ponto de vista, a completa liberdade do receptor 

literário, atrelada ao prazer da leitura. Ele estabeleceu, então, os dez direitos do leitor, dos 

quais nem todos seriam aprovados por muitos autores mas, certamente, reconfortam um 

grande número de leitores: 

 

 
1. Le droit de ne pas lire.  

2. Le droit de sauter des pages.  

3. Le droit de ne pas finir un livre. 

4. Le droit de relire.  

5. Le droit de lire n'importe quoi.  

6. Le droit au bovarysme (maladie textuellement transmissible).  

7. Le droit de lire n'importe où.  

8. Le droit de grapiller. 

9. Le droit de lire à haute voix.  

10. Le droit de nous taire. (PENNAC, 1992) 
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Aos direitos do leitor enumerados por Pennac, tomaríamos a liberdade de acrescentar 

um: o direito à participação permanente. Reafirmando nossa hipótese, até então defendida, a 

participação do receptor, além de ser subjetiva, é inesgotável e diversificada, ou seja, trata-se 

de um ato de criação contínuo, que não se reduz a um momento de leitura específico. A cada 

releitura de uma obra literária, o encadeamento de sínteses sucessivas
24

, traduzidas na 

consciência do leitor, ocasionará novas descobertas; mudanças quanto ao ponto de vista 

precedente também podem ocorrer, colocando-se em evidência aspectos antes imperceptíveis. 

Logo, de acordo com Iser, a mobilidade no ponto de vista permite ao leitor colher, no texto, 

uma multiplicidade de perspectivas, que serão retrabalhadas a cada releitura: 

 

 
(...) dans la mesure où chaque moment nouveau n’est pas donné isolément, 

mais qu’il apparaît toujours par opposition au précédent, le devenir-présent 

rétentionnel se produit en tant que modification continuelle du présent. (...) 

Étant donné que le point de vue mobile ne se situe dans aucune des 

perspectives du texte en particulier, le lieu du lecteur ne peut être déterminé 

qu’au moyen des combinaisons multiples des perspectives du texte. (ISER, 

1976, p. 209) 

 

 

Embora a participação do leitor empírico seja mais plausível que a do leitor-modelo, 

não se pode negar que nesta última há a existência de uma tensão permanente entre as 

experiências vivenciadas cotidianamente, compostas por um fluxo incessante de pensamentos, 

de sentimentos e de sensações, e as experiências estéticas já adquiridas. 

 

 
Cette tension résulte de la différence entre moi-même en tant que lecteur, et 

le moi  très  différent qui s’occupe de  payer les factures, de réparer la 

tuyauterie, qui manque de générosité et de sagesse. Ce n’est que lorsque je 

lis que je deviens le moi dont les croyances doivent coïncider avec celles de 

l’auteur. (ISER, 1976, p. 73) 

 

 

Ambas as experiências, portanto, são vivenciadas paralelamente, sendo elas inerentes 

ao ato da leitura, formando-se, consequentemente, uma rede relacional
25

. No ato de ler, os 

agentes se voltam para os seus conhecimentos individuais de mundo, isto é, para os elementos 

sedimentados em sua memória, fazendo com que “l’éveil d’un élément est un acte de 
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conscience (ce qui fait que l’ensemble des éléments mémorisés émerge toujours dans un 

horizon  relationnel), cet éveil relie la configuration sémantique qui en résulte au facteur qui 

l’a provoqué, à savoir le point de vue mobile” (ISER, 1976, p. 213). Assim, as percepções 

subjetivas mais remotas poderão retornar à mente do leitor enquanto a leitura acontece, da 

maneira como Umberto Eco afirma:  

 

 
E, assim, temos de admitir que, para nos impressionar, nos perturbar, nos 

assustar ou nos comover (...) contamos com nosso conhecimento do mundo 

real. Em outras palavras, precisamos [articular] o mundo real como pano de 

fundo [das perspectivas ficcionais]. (ECO, 1994, p. 89. Adendos nossos.) 

 

 

Igualmente, as obras literárias já lidas, no decorrer da experiência do leitor, podem ter 

deixado vestígios que serão reaproveitados. O texto é tecido por estes vai-e-vens, conforme 

aponta Antoine Compagnon: “(...) la lecture procède à la fois vers l’avant, recueillant de 

nouveaux indices, et vers l’arrière, réinterprétant tous les indices archivés jusqu’au point où 

elle est parvenue” (COMPAGNON, 1998, p. 162-163). Consequentemente, essa combinação 

emocional interage com o texto atual de maneira única: “Quant à savoir dans quelle mesure 

les relations entre [les] perspectives que le texte préfigure seront établies par la conscience 

rétentionnelle, cela dépendra de très nombreux facteurs subjectifs propres aux différents 

lecteurs” (ISER, 1976, p. 214-215. Adendo nosso).  

Logo, além de as perspectivas atribuídas à obra estarem ligadas à compreensão dos 

sinais textuais e da correlação das frases, elas também interagem com o estado de espírito do 

receptor, suas leituras precedentes, sua vivência e seus interesses, ou seja, a sua leitura de 

mundo: a cada leitura ou releitura de uma obra, é possível afirmar uma espécie de “reescrita” 

de um novo livro. Com o auxílio dessas ferramentas internas, pode-se concluir que não há 

leitor inocente. Todos estão aptos a apreciar a criação literária, a experimentar um ou vários 

caminhos durante a sua leitura e a descobrir por que algumas trilhas são acessíveis sob o seu 

ponto de vista, e outras não
26

: 

 

 
(...) le lecteur vient au texte avec ses propres normes et valeurs. (...) Les 

normes et les valeurs du lecteur sont en tout cas modifiées par l’expérience 

de la lecture. Lorsque nous lisons, notre attente est fonction de ce que nous 

avons déjà lu – non seulement dans le texte que nous lisons, mais dans 

d’autres textes –, et les événements imprévus que nous rencontrons au cours 

de notre lecture nous obligent à reformuler nos attentes et à réinterpréter ce 
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que nous avons déjà lu (...) dans ce texte-ci et ailleurs. (COMPAGNON, 

1998, p. 158-159) 

Dessa forma, as experiências literárias conseguem explorar, de maneira especial, a 

sensibilidade do receptor, nele produzindo uma gama maior de efeitos, na medida em que este 

estiver aberto a receber a obra e suas informações: “On voit ainsi le moment où la structure 

textuelle se transforme en structure d’acte. C’est alors que les signes linguistiques affectent le 

lecteur” (ISER, 1976, p. 228).  

Outra característica da ficção é que ela proporciona ao leitor a oportunidade de utilizar 

as suas faculdades, infinitamente, ao transformar os conteúdos do seu “emaranhado de 

memória individual e memória coletiva”
27

. Esta última é constituída por um determinado 

número de histórias partilhadas e pelas práticas culturais – expressões do modo de ver, pensar 

e agir –, que fazem com que o indivíduo perceba melhor o mundo
 
à sua volta, rompendo com 

o automatismo e com os preconceitos e, dessa forma, a tal memória coletiva reorienta o 

horizonte futuro, que ainda deve ser preenchido: “La littérature nous apprend à mieux sentir, 

et comme nos sens sont sans limites, elle ne conclut jamais (...) nous [fait] voir, respirer ou 

toucher les incertitudes et les indécisions, les complications et les paradoxes qui se terrent 

derrière les actions (...)” (COMPAGNON, 2007, p. 69. Adendo nosso). Se o texto de ficção é 

capaz de provocar mudanças no receptor, logo, a recepção literária e seus efeitos sentidos a 

partir da leitura não podem ser percebidos como realidades heterogêneas. 

Contudo, para que as experiências literárias possam ser apreendidas da melhor 

maneira possível, é necessário que o leitor saiba harmonizar as suas preocupações e os seus 

afazeres diários com o tempo de concentração destinado à leitura. A interação com a escrita 

literária pressupõe certa disponibilidade mental e temporal: por exemplo, o leitor não deve ter 

vontade de estar alhures quando se encontra com um livro aberto diante dos seus olhos. A 

entrega absoluta, condição ao ato completo da leitura, apenas acontece quando se é capaz de 

esquecer o tempo, através do tempo da narrativa. É sabido que o que se esconde nas 

entrelinhas de um texto apenas vem à tona com a leitura atenta, tanto no nível do conteúdo, 

quanto em seu nível formal. O escritor Umberto Eco sustenta que a leitura exige um tempo de 

contemplação: “Vamos a um bosque para passear. Se não somos obrigados a sair correndo 

para fugir do lobo ou do ogro, é uma delícia nos demorarmos ali (...) Demorar-se não quer 

dizer perder tempo (...)” (ECO, 1994, p. 56). Vale, ainda, relembrar que o prazer da leitura 
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acontece somente se a criatividade do leitor entrar em jogo, apresentando outras 

possibilidades de interpretação ao universo de ficção. 

Se, por um lado, o tempo dedicado à leitura pode se revelar um prazer ou um 

empecilho, por outro, a forma, ou seja, as palavras impressas, a organização estrutural do 

texto e sua coesão interna podem representar armadilhas para suscitar os sentimentos do 

leitor. A escrita literária não pretende, exclusivamente, satisfazer o receptor, mas nele 

despertar diversos tipos de sensações, que podem surpreendê-lo positivamente ou desapontá-

lo, sendo produzidos, como consequências do ato da leitura, certos efeitos. Por isso, o 

horizonte de expectativa e o processo de fazer previsões no decorrer da leitura não são 

estáveis, podendo ser conservados ou alterados, reorientados ou, ainda, ironicamente, 

desrespeitados
28

. Jean-Paul Sartre ressalta a inconstância ocasionada no ato da leitura: 

 

 
En lisant, on prévoit, on attend. On prévoit la fin de la phrase, la phrase 

suivante, la page d’après; on attend qu’elles confirment ou qu’elles infirment 

ces prévisions; la lecture se compose d’une foule d’hypothèses, de rêves 

suivis de réveils, d’espoirs et de déceptions; les lecteurs sont toujours en 

avance sur la phrase qu’ils lisent (...). (SARTRE, 1948, p. 53) 

 

 

 Imersos no universo que procura explicar a leitura, suas possibilidades e seus efeitos, 

nesta seção que se dedicou, de maneira colada ao texto teórico – e que, de certa forma, eleva a 

leitura à categoria de objeto de análise –, a expor pensamentos e ideias acerca da escrita e da 

recepção dos textos literários, é tempo de estreitarmos a questão da leitura dessa tipologia 

textual, de forma bastante específica a partir das obras de Gustave Flaubert e Muriel Barbery 

nesta dissertação destacadas, ação que se configura no sub-capítulo que se segue. 
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1.2 Do poder da ficção aos seus efeitos sobre o leitor 

 

 

(...) s’absorber totalement dans le texte, devenir sourde et 

aveugle au monde, vivre l’action, sentir le champ des 

possibles s’ouvrir, des sentiments naître, la vie scintiller et 

se parer de nouvelles couleurs, nommer des sensations 

inconnues, entrevoir des passions nouvelles. Refermer le 

livre avec euphorie et regret et attendre le prochain avec 

une avide impatience.  

 

Muriel Barbery. In: Label France nº69. 

 

 

Após a breve análise acerca do ato de ler, este segundo momento procurará apontar 

alguns efeitos produzidos no leitor pela leitura de um texto de ficção, bem como as possíveis 

contribuições dessa forma literária para a constituição da experiência humana.   

Ao longo do século XIX, a escrita literária representou uma atividade polêmica, que 

ora atraía, ora repelia o leitor, sem jamais ter sido vista, contudo, com olhares indiferentes. 

Durante muito tempo, a literatura foi reservada a públicos determinados, de maneira geral às 

elites por nascimento ou fortuna, e ela buscava, sobretudo, agradar e modelar o 

comportamento social desse grupo restrito, formado majoritariamente por mulheres ricas e 

com pouca experiência de vida. A difusão cultural servia aos interesses burgueses, havendo 

um monopólio para a publicação e a venda dos livros. Esse monopólio artístico viu chegar o 

seu fim com a criação da literatura popular, isto é, romances de baixo preço, destinados a 

satisfazer todos os públicos, e não apenas as classes abonadas da população. Assim, os 

avanços com relação à difusão do ato de ler eram entendidos como uma  

 

 
(...) inovação [que se] encontra[va] na vontade de se realizar pequenas obras 

a bom preço, com impressão medíocre e cujo custo material permit[ia], a 

priori, esperar atingir as camadas ou categorias sociais que antes não haviam 

considerado o livro como um elemento passível de mobilizar seu espaço 

doméstico. (MOLLIER, 2008, p. 24. Adendos nossos.) 

 

 

Dado esse panorama, Jean-Yves Mollier afirma que “um espectro assombra a Europa 

burguesa do século XIX; aquele das leituras populares e dos romances de ampla difusão” 

(MOLLIER, 2008, p. 98). Os primeiros impressos a penetrarem os lares combatiam as ideias 

estabelecidas, afastando-se do que era considerada a boa ordem da sociedade, e essa nova 

maneira de difundir a cultura foi acusada de induzir o leitor a negligenciar a moral e os bons 
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costumes. O romance popular refletia, portanto, os impulsos secretos da alma e suscitava 

sentimentos intensos. 

Paralelamente, o discurso da ciência se mostrava compatível com o dos meios de 

comunicação, no tocante à esfera feminina, e buscavam desmoralizar as pretensões das 

mulheres consideradas intelectualizadas, reafirmando que “a fragilidade, o recato e o 

predomínio das faculdades afetivas sobre as intelectuais eram características biologicamente 

femininas” (SOIHET, 2004, p. 15), que deveriam ser preservadas. Por isso, “toute mention du 

pouvoir de la littérature était jugée obscène, car il était entendu que la littérature ne servait à 

rien (...)” (COMPAGNON, 2007, p. 33). A fim de impressionar, os discursos da ciência e os 

da mídia alertavam para a inclinação dessas mulheres a cometer atos criminosos, consideração 

que seria lida nos dias de hoje com espanto e indignação.  

Essa rejeição da arte escrita por sua verve desmoralizadora e desviante de caráter 

mascarava, na verdade, certa apreensão masculina. Ainda não se conhecia devidamente os 

efeitos que poderiam ser produzidos nas leitoras, mas os homens supunham que a literatura 

conseguiria “fazer salientar, fazer ver o que [elas] não ser[iam] capazes por [si] própri[a]s de 

ver, os mil detalhes das coisas da vida que [lhes seriam] assim mostrados, decifrados” 

(MOURÃO. In: PROUST, 2009, p. 11. Adendos nossos). Logo, os maridos buscavam 

salvaguardar os seus privilégios e temiam a competição, que se desenvolveria entre homens e 

mulheres, caso estas tivessem uma melhor compreensão do seu espaço e do seu valor na 

sociedade, o que, segundo eles, prejudicaria o relacionamento conjugal, podendo levar, até 

mesmo, à ruína da instituição do matrimônio
29

.  

Ainda que a leitura fosse aceita, por acelerar a propagação da religião ou dos conceitos 

morais, o catolicismo pregava a repressão de todas as divagações do espírito e as fantasias 

mais desenfreadas. Entretanto, a elasticidade do romance popular
30

 e a sua nova maneira de 

representar a vida começaram a atrair a atenção dos leitores potenciais e, aos poucos, a leitura 

da Bíblia foi sendo substituída, nos lares, por outros livros. Segundo Compagnon: 

 

 
C’est pourquoi l’expérience et l’exemple guident la conduite mieux que les 

règles. (...) chaque aventure est modèle d’après lequel on peut se former; il 

n’y manque que d’être ajusté aux circonstances où l’on se trouve. L’ouvrage 

entier est un traité de morale, réduit agréablement en exercice. 

(COMPAGNON, 2007, p. 43)  
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Com o propósito de não perder o total controle da situação, a Igreja Católica, no 

século XIX, tentou acompanhar o progresso social e guiar as escolhas dos novos leitores – as 

crianças, as mulheres e o povo
31

, pregando que, à época, “a alfabetização e a escolarização 

progridem de tal forma que, em pouco tempo, vale mais a pena encorajar as leituras sadias do 

que se obstinar no combate ao princípio da leitura, à curiosidade, ao gosto pelo divertimento, 

à evasão do vale de lágrimas” (MOLLIER, 2008, p. 101).   

No romance Madame Bovary, o escritor Gustave Flaubert soube traduzir a 

mentalidade dominante durante a Monarquia de Julho (1830-1848), sob o reino de Louis-

Philippe, que ignorava a função social da literatura. A mãe de Charles Bovary, personagem 

submissa ao marido, que não se colocava a favor da emancipação feminina, representa a 

mentalidade machista da época e a passividade da mulher, como se pode depreender de um 

excerto do próprio Flaubert: 

 

 
[Madame Bovary mère] avait été folle de lui autrefois; elle l’avait aimé avec 

mille servilités (...) Elle avait tant souffert, sans se plaindre, d’abord, quand 

elle le voyait courir après toutes les gotons du village et que vingt mauvais 

lieux le lui renvoyaient le soir, blasé et puant l’ivresse! Puis l’orgueil s’était 

révolté. Alors elle s’était tue, avalant sa rage dans un stoïcisme muet, qu’elle 

garda jusqu’à sa mort. (FLAUBERT, 1947, p. 7. Adendo nosso.)  

 

 

 Adotando um discurso conservador, Madame Bovary mãe julga que a sua nora, 

Emma Bovary, está abusando na dosagem da leitura. Ela acredita que a mulher intelectual se 

recusaria a restringir seu universo às suas “funções naturais”. Prevendo o poder nefasto que a 

literatura poderia exercer sobre a vida do casal, ela aconselha o filho a proibir os romances à 

sua esposa: 

 

 
Sais-tu ce qu’il faudrait à ta femme? reprenait la mère Bovary. Ce seraient 

des occupations forcées, des ouvrages manuels! (...) elle n’aurait pas ces 

vapeurs-là, qui lui viennent d’un tas d’idées qu’elle se fourre dans la tête, et 

du désoeuvrement où elle vit. (...) À lire des romans, de mauvais livres, des 

ouvrages qui sont contre la religion et dans lesquels on se moque des prêtres 

par des discours de Voltaire. (...) Donc, il fut résolu que l’on empêcherait 

Emma de lire des romans. (FLAUBERT, 1947, p. 133)  
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Apesar de exercer a profissão de médico, Charles Bovary não adota a postura sugerida 

pela sua mãe e não se preocupa com os efeitos que os textos de ficção poderiam produzir na 

mente da sua esposa: “(...) Charles n’avait point écouté ses conseils pour l’interdiction des 

romans (...)” (FLAUBERT, 1947, p. 203).  

O posicionamento da religião católica também está representado na obra de Flaubert. 

Em conversa com alguns moradores, o padre da pequena cidade de Yonville-L’abbaye 

expressa o seu receio quanto ao poder nefasto da literatura: “(...) le prêtre déclara qu’il 

regardait la musique comme moins dangereuse pour les moeurs que la littérature” (Ibidem, 

p.230). Já o farmacêutico, o senhor Homais, mesmo sendo um representante da área das 

ciências exatas, apresenta um ponto de vista bastante ponderado e à frente do seu tempo 

quanto à literatura: “(...) il y a la mauvaise littérature comme il y a la mauvaise pharmacie; 

mais condamner en bloc le plus important des beaux-arts me paraît une balourdise, une idée 

gothique, digne de ces temps abominables où l’on enfermait Galilée” (Idem).  

Embora Emma Bovary gostasse de ler, sobretudo romances, ela não adotava uma 

postura que denunciasse a sua aprovação quanto à emancipação feminina. Seu primeiro 

contato com a literatura é bastante inocente e a personagem se limita a admirar os belos 

enredos das histórias: “(...) le texte littéraire me parle de moi et des autres; il provoque ma 

compassion; lorsque je lis, je m’identifie aux autres et je suis affecté par leur destin; leurs 

bonheurs et leurs peines sont momentanément les miens” (COMPAGNON, 2007, p. 65). 

Através das incitações provocadas pela leitura, que ainda não tinham sido estimuladas, a 

jovem começa a participar das obras literárias respondendo, paulatinamente, aos apelos, ao 

sonho e à distração, mergulhando no seio do não eu.  

Através das suas leituras, Emma busca, apenas, novas emoções: “La seule fin de la 

littérature est de rendre les lecteurs capables de mieux jouir de la vie, ou de mieux la 

supporter” (JOHNSON. In: COMPAGNON, 2007, p. 64). Apesar de Flaubert não ter 

associado o ato de leitura da sua protagonista ao espírito combativo das mulheres do século 

XIX, ironicamente, Madame Bovary mãe não se engana quanto a Emma, que está longe de 

representar o ideal vigente de docilidade, paciência e resignação das donas de casa e mães de 

então. Ao procurar vivenciar tudo o que lê em sua relação conjugal, a experiência literária de 

Emma começa a não ser feita de maneira saudável. No decorrer da narrativa, Emma Bovary 

se torna uma leitora cada vez mais alienada: “Ainsi la littérature, à la fois symptôme et 

solution du malaise dans la civilisation (...) Mais tout remède peut empoisonner: soit il guérit, 

soit il intoxique, soit encore il guérit en intoxiquant (...)” (COMPAGNON, 2007, p. 47). 
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Foi preciso muito tempo para que a literatura fosse, enfim, compreendida como um 

mecanismo capaz de falar a todos, sem diferençar a classe social ou o sexo do leitor, e para 

que o ato de ler fosse percebido de maneira positiva, podendo ajudar a orientar e a modificar a 

visão de mundo dos indivíduos, e o romance Madame Bovary representa, para nós, um 

importante caminho para a construção desse novo olhar sobre o texto literário. Segundo 

Antoine Compagnon, “l’art vise à nous montrer, dans la nature et dans l’esprit, hors de nous 

et en nous, des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience. (...) ce 

qui était en nous, mais que nous ignorions parce que les mots manquaient (...)” 

(COMPAGNON, 2007, p. 50).  

Mais de um século depois da célebre obra de Flaubert, o romance L’élégance du 

hérisson, de Muriel Barbery, apresenta os lugares da literatura por excelência, o da 

informação e o do conhecimento. A zeladora Renée Michel, personagem de detaque da 

narrativa, não se deixa intimidar pelo ambiente burguês onde trabalha, graças à sua força 

interior, construída a partir de leituras solitárias: “L’expérience de la lecture peut l[a] libérer 

de l’adaptation sociale, des préjugés et des contraintes de sa vie réelle, en l[a] contraignant à 

renouveler sa perception des choses” (JAUSS, 1978, p. 75. Adendos nossos). As experiências 

pessoais e literárias, adquiridas ao longo da sua vida, tornaram-na uma observadora 

interessada, atenta e crítica. 

Apesar de ter sido uma criança retraída e inexpressiva, criada em um meio familiar 

sofrido e humilde, onde as pessoas não sabiam interagir entre si – “Chez nous, on ne causait 

guère. Les enfants hurlaient et les adultes vaquaient à leurs tâches comme ils l’auraient fait 

dans la solitude.” (BARBERY, 2006, p. 41) –, Renée consegue escapar da alienação que a 

cercava a partir do momento em que aprende a ler na escola. A leitura representou para ela 

uma espécie de portal para um mundo novo: “(...) victoire perpétuelle du langage sur l’opacité 

des choses, silences lumineux qui en disent plus qu’ils n’en taisent” (PENNAC, 1992, p. 34). 

Ainda que ela não fosse capaz de modificar as suas relações familiares com a aquisição de 

novos conhecimentos, as influências literárias foram decisivas para que a personagem se 

sentisse menos vulnerável diante da vida. No caso de Renée, o prazer da leitura vem, 

evidentemente, de certas rupturas que, ao longo de nosso texto, serão retratadas.  

A sua infância triste e desorientada – “J’étais une enfant apathique et quasiment 

infirme, le  dos  voûté  jusqu’à  ressembler  à  une  bosse, et  qui  ne  se  maintenait dans  

l’existence que de la méconnaissance qu’il put exister une autre voie.” (BARBERY, 2006, 

p.40-41) – foi sendo, aos poucos, repensada, através dos grandes acontecimentos encontrados, 
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aprendidos nos livros. Em sua intimidade, as leituras puderam ajudá-la a superar as cicatrizes 

abertas durante a juventude, como uma espécie de remédio capaz de libertar o ser humano da 

opressão social: “O texto faz-me falar: desperta em mim o que não poderia dizer de mim sem 

ele: a relação entre o que o sujeito leva nele de desconhecido, não sabido, inconsciente, e a 

expressão simbólica que recebe dele. O leitor é convocado pela consistência do texto que lê” 

(MOURÃO. In: PROUST, 2009, p. 18-19).  

Graças à literatura, a autoconfiança de Renée não depende mais do olhar do outro, fato 

que, antes dessa tomada de consciência, era explicado por sua condição social tida como 

inferior: “La littérature, instrument de justice et de tolérance, et la lecture, espérience de 

l’autonomie, contribuent à la liberté et à la responsabilité de l’individu” (COMPAGNON, 

2007, p. 44-45). A descoberta de si e do mundo promove transformações internas que, 

consequentemente, agem sobre o seu comportamento social, revelando, a partir da experiência 

da personagem com a leitura, uma de suas funções:  

 

 

La littérature doit donc être lue et étudiée parce qu’elle offre un moyen – 

certains diront même le seul – de préserver et de transmettre l’expérience des 

autres, ceux qui sont éloignés de nous dans l’espace et le temps, ou qui 

diffèrent de nous par les conditions de leur vie. Elle nous rend sensibles au 

fait que les autres sont très divers et que leurs valeurs s’écartent des nôtres. 

(COMPAGNON, 2007, p. 63) 

 

 

De maneira discreta e segura, a zeladora aprende a se dar o devido valor e a exigir 

respeito, condições que, para ela, independem da posição social e do poder aquisitivo de cada 

um: “La littérature plaît et instruit (...) a pour résultat une amélioration de la vie à la fois 

privée et publique” (ARISTOTE. In: COMPAGNON, 2007, p. 41). 

Levando em consideração a pequena amostra de análise dos textos de Flaubert e 

Barbery, exposta até o momento, quanto à trajetória percorrida pelas personagens, quer em 

Madame Bovary, quer em L’élégance du hérisson, podemos concluir que, de modo diferente, 

o desvio que a leitura parece causar, na verdade, conduz à libertação de paradigmas 

preconceituosos. Ao compararmos o ato de leitura das protagonistas Emma Bovary e Renée 

Michel, se é possível estabelecer uma diferenciação entre ambas, sob a luz da distinção 

proposta por Roland Barthes entre o prazer e a fruição proporcionados pelo texto, temos que a 

primeira personagem não conseguiu exceder os limites do prazer textual em suas escolhas 

literárias, alienando-se cada vez mais. Segundo Barthes: 
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Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da 

cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. 

Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta 

(...), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a 

consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar 

em crise sua relação com a linguagem. (BARTHES, 2006, p. 20-21) 

 

 

Quanto a Renée Michel, para além de sentir prazer, ela usa o texto a seu favor, 

escapando das forças opressoras sociais. O sentido atribuído ao efeito de fruição barthesiana 

se adapta à atitude desta personagem frente ao ato da leitura, visto que ela se delicia com os 

livros após ter tido certa dificuldade em compreendê-los. A leitura é, para Renée, um meio de 

aprendizado e mudança interior, por isso pode-se dizer que ela frui da leitura. 

Sendo assim, tendo em mente a concepção barthesiana verificada nas atitudes das 

personagens dos romances aqui trabalhados, frente ao texto, passamos ao capítulo posterior, 

cujo foco encontra-se na relevância e nos efeitos do ato da leitura em tais personagens, 

incluindo Paloma Josse, também protagonista de L’élégance du hérisson que, 

metaforicamente, representam, em última instância, uma reflexão acerca do nosso próprio 

exercício de leitura. 



36 

 

2 O ATO DA LEITURA EM MADAME BOVARY E EM L’ÉLÉGANCE DU    

HÉRISSON 

 

 

2.1 Emma Bovary, uma leitora sonhadora e romântica 

 

 

La  fonction  sociale  de  la  littérature  ne se manifeste  

dans toute l’ampleur de ses possibilités authentiques que 

là où l’expérience littéraire du lecteur intervient dans 

l’horizon d’attente de sa vie quotidienne, oriente ou 

modifie sa vision du monde et par conséquent réagit sur 

son comportement social. 

 

Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception. 

 

(...) elle époussetait son étagère, se regardait dans la 

glace, prenait un livre, puis, rêvant entre les lignes, le 

laissait tomber sur ses genoux. 

 

Gustave Flaubert, Madame Bovary. 

 

 

A personagem Emma Rouault
32

, filha única de um fazendeiro viúvo e com boa 

condição financeira, foi enviada aos treze anos a um convento, para que obtivesse uma boa 

educação: “(...) Mlle Rouault, élevée au couvent, chez les Ursulines, avait reçu, comme on dit, 

une belle éducation, qu’elle savait, en conséquence, la danse, la géographie, le dessin, faire de 

la tapisserie, et toucher du piano” (FLAUBERT, 1947, p. 19). Apesar de ter sido educada em 

um convento, a jovem não desenvolveu uma vocação religiosa, pois possuía um olhar criativo 

sobre os ensinamentos que recebia, livre da autoridade da Igreja:  

 

 
Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses 

bordées d’azur, et elle aimait la brebis malade, le sacré coeur percé de 

flèches aiguës, ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sur sa croix. Elle 

essaya, par mortification, de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait 

dans sa tête quelque voeu à accomplir.” (FLAUBERT, 1947, p. 38)  

 

 

                                                 
32

 Nome de solteira de Emma Bovary. 
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Ainda assim, ela sempre demonstrou ser uma criança inteligente, que conseguia 

absorver com facilidade os preceitos católicos: “[elle] comprenait bien le catéchisme, et c’est 

elle qui répondait toujours à M. le vicaire, dans les questions difficiles” (FLAUBERT, 1947, 

p. 37-38. Adendo nosso). A narrativa menciona, ainda, que Emma gostava de ouvir os 

sermões que estabeleciam as diferenças na relação entre os noivos e os esposos, e aqueles que 

defendiam o casamento eterno, os quais “lui soulevaient au fond de l’âme des douceurs 

inattendues” (Ibidem, p. 38). A ida ao confessionário também a agradava: a personagem 

inventava pequenos pecados, para que esse momento exclusivo de intimidade com o padre 

durasse o máximo de tempo possível: “(...) à genoux dans l’ombre, les mains jointes, le visage 

à la grille sous le chuchotement du prêtre” (Ibidem, p. 38).  

Aos quinze anos e por intermédio de uma senhora, amante da literatura, e, acredita-se, 

sua tutora no apreço pelo ato de ler, que trabalhava durante oito dias por mês no convento, 

lavando e passando as roupas de todos, Emma e algumas colegas começaram a ter acesso aos 

romances proibidos pela religião católica e os liam às escondidas no dormitório. Através 

dessas leituras, a jovem começa a viver no mundo ficcional romântico: 

 

 
Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant 

dans des pavillons solitaires, (...) troubles du coeur, serments, sanglots, 

larmes et baisers, (...) messieurs braves comme des lions, doux comme des 

agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien mis, et qui pleurent 

(...). (FLAUBERT, 1947, p. 39)  

 

 

Graças a esse primeiro incentivo literário clandestino, foi possível a Emma distrair-se 

dentro de um ambiente que não falava, verdadeiramente, ao seu coração: “Le roman [lui] 

donna une sensibilité, non pas un savoir ni un sens du devoir” (COMPAGNON, 2007, p. 68. 

Adendo nosso). Emma passou a enxergar, no ato da leitura, um momento de prazer e, por 

isso, tornou-se uma leitora desprovida de preconceitos literários, com relação ao que não 

deveria ser lido por uma moça católica, educada de acordo com os costumes sociais e 

religiosos: “Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards 

éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé, le plus souvent, comtes ou 

vicomtes au bas de leurs pièces” (FLAUBERT, 1947, p. 40).  

 

 
(...) il faut nous rappeler que l’écrivain, comme tous les autres artistes,  vise 

à donner à ses lecteurs une certaine affection que l’on a coutume de nommer 

plaisir esthétique et que je nommerais plus volontiers, pour ma part, joie 
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esthétique; et que cette affection, lorsqu’elle paraît, est signe que l’oeuvre est 

accomplie. (SARTRE, 1948, p. 73) 

 

 

Encantada com o que lia, a sua sensibilidade aflorou ainda mais, e Emma conseguiu 

encontrar, na literatura, um refúgio para os batimentos inquietos do seu coração
33

: “Elle aurait 

voulu vivre dans quelque vieux manoir (...) à regarder venir du fond de la campagne un 

cavalier à plume blanche qui galope sur un cheval noir” (FLAUBERT, 1947, p. 39-40).  

Sendo a leitura um sonho livre
34

, assim como Jean-Paul Sartre, o escritor Umberto Eco 

não recrimina os possíveis devaneios de um leitor, pois eles podem ajudar a estimular a sua 

imaginação: “Nada nos proíbe de usar um texto para devanear, e fazemos isso com 

frequência, porém o devaneio não é uma coisa pública; leva-nos a caminhar pelos bosques da 

narrativa como se estivéssemos em nosso jardim particular” (ECO, 1994, p. 16); a literatura, 

portanto, cumpriu o papel de iniciar a menina Emma em tal sonho de maneira exclusiva. 

Através dessas viagens secretas e silenciosas, feitas entre as quatro paredes de seu 

quarto, a protagonista passa a ter acesso a um mundo até então desconhecido por ela: “Et 

l’abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d’Emma, éclairait tous 

ces tableaux du monde, qui passaient devant elle les uns après les autres, dans le silence du 

dortoir [du couvent] (...)” (FLAUBERT, 1947, p. 41. Adendos nossos). As impressões 

deixadas pela escrita desses romances, cujo único compromisso é o de comover o leitor, 

terminam por alienar a personagem. 

Com o passar do tempo, as freiras foram percebendo o distanciamento progressivo da 

senhorita Rouault, suspeitando de que a perda de mais uma ovelha estava próxima. A 

educação católica que Emma obteve, em sua adolescência, não foi frutífera, ainda que ela não 

desgostasse totalmente do ambiente religioso. A jovem era capaz de admirar tudo o que 

julgava ser belo no convento, mas também criticava os hábitos com os quais não concordava: 

“[elle] avait aimé l’église pour ses fleurs, la musique pour les paroles des romances (...) de 

même [elle] s’irritait davantage contre la discipline, qui était quelque chose d’antipathique à 

sa constitution” (Ibidem, p. 42. Adendos nossos). 

 

 
Les bonnes religieuses, qui avaient si bien présumé de sa vocation, 

s’aperçurent avec grands étonnements que Mlle Rouault semblait échapper à 

leur soin (...) Quand son père la retira de pension, on ne fut point fâché de la 

voir partir. La supérieure trouvait même qu’elle était devenue, dans les 
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 Cf. PENNAC, 1992, p. 19. 
34  Cf. SARTRE, 1948, p. 64. 
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derniers temps, peu révérencieuse envers la communauté. (FLAUBERT, 

1947, p. 42) 

 

 

Dotada de uma extrema sensibilidade, antes de deixar o convento, a senhorita Emma 

Rouault já se havia entregue aos encantos da leitura e às excitações passionais, presentes nos 

romances sentimentais que devorava: “(...) elle rejetait comme inutile tout ce qui ne 

contribuait pas à la consommation immédiate de son coeur, – étant  de  tempérament plus 

sentimental qu’artiste, cherchant des émotions et non des paysages” (FLAUBERT, 1947, 

p.39). Tendo muitos sonhos em mente, proporcionados pela leitura, Emma retorna à fazenda 

para morar ao lado do seu pai e se depara com a vida pacata do meio rural: “Elle eut bien 

voulu, ne fut-ce au moins que pendant l’hiver, habiter la ville, quoique la longueur des beaux 

jours rendit peut-être la campagne plus ennuyeuse encore durant l’été (...)” (Ibidem, p. 24). 

Entediada e descontente com as responsabilidades domésticas, Emma procura distrair-se com 

as lições que havia aprendido no convento: ela, então, borda, costura, desenha, toca piano e lê. 

Contudo, vivendo em um mundo pobre de perspectivas e sem ter ninguém para trocar 

experiências, ela começa a sentir-se estagnada: “(...) elle se considérait comme fort 

désillusionnée, n’ayant plus rien à apprendre, ne devant plus rien sentir” (Ibidem, p.42).     

Carregando em si os sonhos de juventude, alimentados pelos romances que a 

formaram como leitora, Emma esperava “um acontecimento repentino, que imprimisse uma 

nova direção a [sua] vida sem elegância, [sem] aventura [e sem] amor” (AUERBACH, 2009, 

p. 432. Adendos nossos.). Ansiosa por uma vida mais emocionante e ávida por novidades, a 

jovem decide casar-se com Charles Bovary, médico, recentemente enviuvado, que ajudou na 

reabilitação do Senhor Rouault, quando este quebrou uma perna. Reconhecendo e 

desqualificando o interesse de Emma pelo estudo e pela leitura, o pai teme a falta de opções 

para ela e, por isso, fica satisfeito com a decisão, embora Charles não fosse o genro que ele 

havia imaginado ter – “Le père Rouault n’eût pas été fâché qu’on le débarrassât de sa fille, qui 

ne lui servait guère dans sa maison. Il l’excusait intérieurement, trouvant qu’elle avait trop 

d’esprit pour la culture, métier maudit du ciel, puisqu’on n’y voyait jamais de millionnaire” 

(FLAUBERT, 1947, p. 25). Por outro lado, o senhor Rouault tranquilizou-se por conhecer o 

caráter do médico e por saber que este aceitaria a proposta feita, sem negociar o pequeno dote: 

“(...) on le disait de bonne conduite, économe, fort instruit, et sans doute qu’il ne chicanerait 

pas trop sur la dot” (Ibidem, p. 26). 

Vítima de sua própria ingenuidade, por tomar para si os acontecimentos vivenciados 

pelas personagens ficcionais como referências para a sua vida, os primeiros sentimentos de 
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insatisfação, por parte de Emma, não demoraram muito a serem percebidos. A cerimônia de 

casamento não foi como ela havia sonhado: “Emma eût, au contraire, désiré se marier à 

minuit, aux flambeaux; mais le père Rouault ne comprit rien à cette idée” (FLAUBERT, 

1947, p. 27). Quanto à noite de núpcias, a noiva mostrou-se indiferente, conforme o trecho a 

seguir destacado:  

 

 
Le lendemain, en revanche, il semblait un autre homme. C’est lui plutôt que 

l’on eût pris pour la vierge de la veille, tandis que la mariée ne laissait rien 

découvrir où l’on put deviner quelque chose. Les plus malins ne savaient que 

répondre, et ils la considéraient, quand elle passait près d’eux (...). 

(FLAUBERT, 1947, p. 32) 

 

 

O casal vai morar na pequena cidade de Tostes e Emma Bovary se mostra, a princípio, 

confiante, diante deste recomeço. Além disso, as pequenas reformas da casa animaram-na um 

pouco. No entanto, desde o início do casamento, a incompatibilidade de sentimentos entre 

Charles e Emma já se mostrava enorme. Enquanto Charles não conseguia conter sua 

felicidade, por estar ao lado de uma mulher inteligente e linda – “(...) le coeur plein des 

félicités de la nuit, l’esprit tranquille, la chair contente, il s’en allait ruminant son bonheur, 

comme ceux qui mâchent encore, après le dîner, le goût des truffes qu’ils digèrent.” 

(FLAUBERT, 1947, p. 36) –, Emma, orientada pelos relacionamentos amorosos que lia ao 

longo da sua juventude, percebe, em pouco tempo, que Charles, um homem insípido aos seus 

olhos, não correspondia ao companheiro e ao amante que ela havia imaginado para si – “(...) 

elle ne pouvait s’imaginer à présent que ce calme où elle vivait fût le bonheur qu’elle avait 

rêvé” (Ibidem, p. 42). As falsas esperanças provenientes de sua leitura alienante e as 

decepções por ela causadas dão lugar a devaneios, que adquirem cada vez mais importância 

no decorrer da narrativa, revelando, aos poucos, todas as características de uma heroína 

romântica. 

 

 
Avant qu’elle se maria, elle avait cru avoir de l’amour; mais le bonheur qui 

aurait dû résulter de cet amour n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût 

trompée, songeait-elle. Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au 

juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d’ivresse, qui lui 

avaient paru si beaux dans les livres. (FLAUBERT, 1947, p. 37) 

 

A alegria individual impedia Charles de suspeitar do estado interno de sua esposa. Já 

Emma não tinha com quem compartilhar a sua frustração: “Peut-être aurait-elle souhaité faire 
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à quelqu’un la confidence de toutes ces choses. Mais comment  dire  un  insaisissable malaise 

(...)” (FLAUBERT, 1947, p. 43). Além disso, a ocasião, a coragem e as palavras lhe 

faltavam
35

. Paradoxalmente, quanto mais a intimidade entre o casal crescia, mais eles se 

distanciavam – “Il la croyait heureuse; et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette 

pesanteur sereine, du bonheur même qu’elle lui donnait” (Ibidem, p. 44). Nas palavras de 

Erich Auerbach, em sua análise do romance Madame Bovary, “cada um deles está de tal 

modo encasulado no seu próprio mundo, ela no desespero e nos vagos sonhos desejosos, ele 

na sua tola satisfação provinciana, que os dois estão totalmente solitários” (AUERBACH, 

2009, p.438). A colocação do escritor Daniel Pennac, ainda, define bem a razão pela qual 

Emma Bovary continua a recorrer à leitura de romances para extravasar aquilo que ela não 

conseguia expressar oralmente: “(...) la parole des livres fait place à notre parole” (PENNAC, 

1992, p.105).  

Ao se deparar com um casamento monótono e enfadonho – “(...) elle se persuada sans 

peine que la passion de Charles n’avait plus rien d’exorbitant. Ses expansions étaient 

devenues régulières; il l’embrassait à de certaines heures. C’était une habitude parmi les 

autres, et comme un dessert prévu d’avance, après la monotonie du dîner.” (FLAUBERT, 

1947, p. 46-47) –, Emma se volta ao prazer estético proporcionado pela leitura, ou seja, ao 

gênio de terceiros, para compensar alguma carência em si mesma, ou encontrar nesse gênio 

um estímulo às suas próprias forças
36

, com o intuito de amenizar sua angústia ao lado do 

marido. Assim, afastando-se cada vez mais da realidade que a cercava, através da escrita do 

outro, que obtia através da leitura, ela se reconhecia melhor, encontrando, nos romances, 

respostas mais condizentes com as suas expectativas, no que concerne aos seus 

questionamentos sobre o amor e a vida conjugal: 

 

 
La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées 

de tout le monde y défilaient, dans leur costume ordinaire, sans exciter 

d’émotion, de rire ou de rêverie. Il n’avait jamais été curieux, disait-il (...) Il 

ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put, un jour, 

lui expliquer un terme d’équitation qu’elle avait rencontré dans un roman. 

Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître, exceller en des 

activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, aux raffinements 

de la vie, à tous les mystères? (FLAUBERT, 1947, p. 44) 
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  Cf. FLAUBERT, 1947, p. 43. 
36  Cf. BLOOM, 2008, p. 27. 
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 Os efeitos do texto literário são sentidos de maneira gradativa ao longo do romance. Já 

que a ficção lhe parecia mais confortável, Emma tentou ler a vida como se fosse uma obra de 

ficção
37

. Todavia, ela não conseguiu se sentir realizada afetivamente ao lado de um homem 

que julgava medíocre e incapaz de compreender suas aspirações: 

 

 

Cependant, d’après les théories qu’elle croyait bonnes, elle voulut se donner 

de l’amour. Au clair de lune, dans le jardin, elle récitait tout ce qu’elle savait 

par coeur de rimes passionnées et lui chantait en soupirant des adagios 

mélancoliques; mais elle se trouvait ensuite aussi calme qu’auparavant, et 

Charles n’en paraissait ni plus amoureux, ni plus remué. (FLAUBERT, 

1947, p. 46) 

 

 

Convencida pela leitura que faz de seu relacionamento, Emma percebe, então, que a 

companhia do seu marido não era melhor do que a de um livro, visto que Charles não 

conseguia interagir com ela: “(...) o amor dos livros é comparável a um qualquer outro amor. 

E como qualquer paixão, há nela uma força e uma armadilha” (MOURÃO. In: PROUST, 

2009, p. 9). Antoine Compagnon define qual seria a função da literatura, de acordo com o uso 

feito pela protagonista de Flaubert: “Le lecteur est libre, majeur, indépendant: sa fin est moins 

de comprendre le livre que de se comprendre lui-même à travers le livre; il ne peut d’ailleurs 

comprendre un livre que s’il se comprend lui-même grâce à ce livre” (COMPAGNON, 1998, 

p. 154). A falta de atitude de Charles diante do mundo torna-se cada vez mais flagrante aos 

olhos de Emma, que buscava, em tentativas frustradas, compartilhar com seu marido as 

descobertas feitas em suas leituras – “Quel pauvre homme! Quel pauvre homme! disait-elle 

tout bas, en se mordant les lèvres.” (FLAUBERT, 1947, p. 66) –, e a sua presença física torna-

se cada vez mais insignificante, a ponto de ela compará-lo a sua cadela, a um pedaço de 

madeira que seria queimado em sua lareira, ou ainda ao pêndulo de um relógio: 

 

 

Quelquefois aussi, elle lui parlait des choses qu’elle avait lues, comme d’un 

passage de roman, d’une pièce nouvelle ou de l’anecdote du grand monde 

que l’on racontait dans le feuilleton; car, enfin, Charles était quelqu’un, une 

oreille toujours ouverte, une approbation toujours prête. Elle faisait bien des 

confidences à sa levrette! Elle en eût fait aux bûches de la cheminée et au 

balancier de la pendule. (FLAUBERT, 1947, p. 66) 

 

O único evento no casamento dos Bovary que foi capaz de motivar Emma, fazendo-a 

levantar os olhos de seus romances, foi o inesquecível baile no castelo do marquês 
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d’Andervilliers, ocasião em que a personagem entra em contato com o que julgava representar 

uma situação de vida mais excitante, justamente por ser mais aproximada do mundo da 

leitura. Ao contrário de seu marido, que se mostrou cansado com a festa, Emma reconhece no 

evento o desejo ainda maior de manter-se informada, através da leitura, quanto aos 

acontecimentos citadinos da Paris de sua época. Ela acirra ainda mais seu hábito de ler, 

atividade em que não apenas se reconhece, mas, principalmente, consegue se imaginar no 

lugar das “personagens” das notícias dos jornais parisienses que, a exemplo dos romances, 

contava situações diversas e emocionantes, que tinham o poder de fasciná-la. Compagnon  

afirma que: “La littérature mêle sans cesse le monde réel et le monde possible (...)” 

(COMPAGNON, 1998, p. 143). 

 

 
Elle s’abonna à la Corbeille, journal des femmes, et au Sylphe des Salons. 

Elle dévorait, sans en rien passer, tous les comptes rendus de premières 

représentations, de courses et de soirées, s’intéressait au début d’une 

chanteuse, à l’ouverture d’un magasin. Elle savait les modes nouvelles, 

l’adresse des bons tailleurs, les jours de Bois ou d’Opéra. Elle étudia, dans 

Eugène Suë, des descriptions d’ameublements; elle lut Balzac et George 

Sand, y cherchant des assouvissements imaginaires pour ses convoitises 

personnelles. A table même, elle apportait son livre, et elle tournait les 

feuillets, pendant que Charles mangeait en lui parlant. (FLAUBERT, 1947, 

p. 61-62) 

 

 

Quanto a Charles Bovary, este não demonstrava prazer algum com a leitura. Voltado 

apenas à área da Medicina, ele não conseguia avançar muito no que diz respeito aos 

ambientes tidos como culturais: “Enfin, pour se tenir au courant, il prit un abonnement à la 

Ruche médicale, journal nouveau dont il avait reçu le prospectus. Il en lisait un peu après son 

dîner, mais la chaleur de l’appartement, jointe à la digestion, faisait qu’au bout de cinq 

minutes il s’endormait (...)” (FLAUBERT, 1947, p. 65). Vale considerar que a aversão de 

Emma por seu marido poderia ser amenizada se, ao menos, ele tivesse algum interesse pela 

leitura: “Que n’avait-elle, au moins, pour mari un de ces hommes d’ardeurs taciturnes qui 

travaillent la nuit dans des livres (...)” (Ibidem, p. 65). 

Devido ao tédio de sua vida a dois, somado à falta de atrativos na cidade de Tostes, 

Emma começa a sentir-se asfixiada, como se o horizonte se estreitasse à sua volta. Incapaz de 

integrar-se ao meio social da pequena cidade, o seu sentimento de solidão diante do mundo se 

faz presente de maneira cada vez mais forte: “(...) Dieu l’avait voulu! L’avenir était un 

corridor tout noir, et qui avait au fond sa porte bien fermée”  (Ibidem, p. 67).  Intoxicada pelos 
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romances sentimentais e vítima do poder, em seu caso específico, alucinatório da literatura
38

, 

Emma supunha que as aventuras que ela, um dia, poderia vivenciar, estariam em um lugar 

cujo acesso ainda lhe era negado. Essa relação de perda de referência entre o mundo real e o 

ficcional pode ser mais bem compreendida através das palavras de Umberto Eco e, também, 

pode ser exemplificada no excerto do próprio Flaubert, trechos destacados a seguir:  

 
 

Na ficção, as referências precisas ao mundo real são tão intimamente ligadas 

que, depois de passar algum tempo no mundo do romance e de misturar 

elementos ficcionais com referências à realidade, como se deve, o leitor não 

sabe muito bem onde está. (...) O mais comum é o leitor projetar o modelo 

ficcional na realidade – em outras palavras, o leitor passa a acreditar na 

existência real das personagens e acontecimentos ficcionais. (ECO, 1994, 

p.131) 

 

 
Tout ce qui l’entourait immédiatement, campagne ennuyeuse, petits 

bourgeois imbéciles, médiocrité de l’existence, lui semblait une exception 

dans le monde, un hasard particulier où elle se trouvait prise, tandis qu’au 

delà s’étendait à perte de vue l’immense pays des félicités et des passions. 

Elle confondait, dans son désir, les sensualités du luxe avec les joies du 

coeur, l’élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. 

(FLAUBERT, 1947, p. 63)  

 

  

O ponto culminante do desespero e do sofrimento de Emma é demonstrado pelo seu 

desleixo com a casa – “Elle laissait maintenant tout aller dans son ménage (...)” (FLAUBERT, 

1947, p. 70) – e consigo própria. A ilusão inicial de Emma desencadeou uma série de 

decepções que provocaram, gradativamente, o sentimento de arrependimento, seguido de 

desânimo, o que, finalmente, tornou a personagem incapaz de integrar-se, sendo evidente a 

sua sensação de revolta, justamente no momento em que passa a não mais ocultar o seu 

desprezo pelas convenções sociais e pelos valores morais: 

 
 

Elle se demandait s’il n’y aurait pas eu moyen, par d’autres combinaisons du 

hasard, de rencontrer un autre homme; et elle cherchait à imaginer quels 

eussent été ces événements non survenus, cette vie différente, ce mari qu’elle 

ne connaissait pas. Tous, en effet, ne ressemblaient pas à celui-là. 

(FLAUBERT, 1947, p. 47) 

 

 
Elle abandonna la musique. Pourquoi jouer? Qui l’entendrait? (...) ce n’était 

pas la peine de s’ennuyer à étudier. Elle  laissa dans l’armoire ses cartons à 
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dessin et la tapisserie. À quoi bon? À quoi bon? La couture l’irritait. J’ai tout 

lu. (FLAUBERT, 1947, p. 67) 

 

 

D’ailleurs, elle ne cachait plus son mépris pour rien, ni pour personne; et elle 

se mettait quelquefois à exprimer des opinions singulières, blâmant ce que 

l’on approuvait, et approuvant des choses perverses ou immorales: ce qui 

faisait ouvrir de grands yeux à son mari. (FLAUBERT, 1947, p. 71) 

 

 

Após dois anos de matrimônio, Emma começa a ficar adoentada. Preocupado com a 

sua esposa, Charles Bovary fixa nova morada na cidade de Yonville-L’abbaye, para que ela 

possa respirar novos ares. Logo na chegada, Emma Bovary conhece o jovem estudante Léon 

Dupuis, com quem se identifica de imediato: “Comme il s’ennuyait beaucoup à Yonville (...) 

souvent M. Léon Dupuis (c’était lui, le second habitué du Lion d’or) reculait l’instant de son 

repas, espérant qu’il viendrait quelque voyageur à l’auberge avec qui causer dans la soirée” 

(FLAUBERT, 1947, p. 84). 

Emma e Léon devotam grande parcela de seu tempo à leitura, como se demonstra nos 

excertos seguintes: “(...) [Léon] y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant.” (Ibidem, 

p. 86. Adendo nosso.); “Quant à moi (Léon), vivant ici, loin du monde, c’est ma seule 

distraction (...)” (Ibidem, p. 88. Adendo nosso.); “Ma femme (Emma) (...) aime mieux, 

quoiqu’on lui recommande l’exercice, toujours rester dans sa chambre, à lire” (Ibidem, p. 87. 

Adendo nosso). Ambos conseguem extrair daquilo que leem um prazer profundo, escapando, 

momentaneamente, da realidade que os cerca: “(...) quelle meilleure chose, en effet, que d’être 

le soir au coin du feu avec un livre (...)” (Ibidem, p. 88). Para eles, o romance é capaz de dar-

lhes, sobretudo, sensibilidade, e não o saber ou o senso do dever
39

:
  

 

 
– (...) On se promène immobile dans des pays que l’on croit voir, et votre 

pensée, s’enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour 

des aventures. Elle se mêle aux personnages; il semble que c’est vous qui 

palpitez sous leurs costumes. – C’est vrai! C’est vrai! disait-

elle.(FLAUBERT, 1947,  p. 88) 

 

 

Emma Bovary salienta que o prazer ocasionado pela leitura se dá devido à descoberta 

de circunstâncias, que não são familiares ao leitor, e que este, através do ato de ler, passa a ter 

a oportunidade de desvendar os mistérios do mundo que o cerca: “(...) j’adore les histoires qui 

                                                 
39

 Cf. COMPAGNON, 2007, p. 68. 



46 

 

se suivent tout d’une haleine, où l’on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments 

tempérés, comme il y en a dans la nature” (FLAUBERT, 1947, p. 88). Logo, a oscilação entre 

o movimento de surpresa e de angústia diante do desconhecido e, em seguida, de 

apaziguamento ao término da obra, colabora para prender a atenção do receptor e para nele 

produzir os efeitos da leitura, conforme o que é proposto por Wolfgang Iser: “Il s’agit dès lors 

de postuler, (...) qu’une certaine dissemblance est nécessaire entre le texte et le lecteur pour 

que s’enclenchent des réactions” (ISER, 1976, p. 82). O escritor Marcel Proust, por sua vez, 

acredita que o desconhecido desperta a imaginação do leitor e promove a autodescoberta: 

 

 
(...) só me sinto viver e pensar num quarto em que tudo é a criação e a 

linguagem de vidas profundamente diferentes da minha, de um gosto oposto 

ao meu, em que nada encontro do meu pensamento consciente, onde a minha 

imaginação se exalta sentindo-se mergulhada no seio do não eu (...). 

(PROUST, 2009, p. 31-32) 

 

 

Desde o primeiro encontro, a conversa entre as personagens Emma e Léon flui de 

maneira tão natural que se tem a impressão de que ela está, finalmente, diante da sua cara-

metade e que a sua busca inquieta pelo companheiro ideal estaria chegando ao fim: “(...) ils 

entrèrent dans une de ces vagues conversations où le hasard des phrases vous ramène toujours 

au centre fixe d’une sympathie commune. Spectacles de Paris, titres de romans, quadrilles 

nouveaux, (...) ils examinèrent tout, parlèrent de tout, jusqu’à la fin du dîner” (FLAUBERT, 

1947, p. 89). Esse novo encantamento renova as suas esperanças no amor – e, paralelamente, 

atualiza as expectativas do leitor com relação ao livro que possui em mãos: 

 

 
Quant à Emma, elle ne s’interrogea point pour savoir si elle l’aimait. 

L’amour, croyait-elle, devait arriver tout à coup, avec de grands éclats et des 

fulgurations, – ouragan des cieux qui tombe sur la vie, la bouleverse, arrache 

les volontés comme des feuilles et emporte à l’abîme le coeur entier. 

(FLAUBERT, 1947, p. 106) 

 

 

Sob o pretexto de um comércio contínuo de livros e de romances
40

, Emma Bovary e 

Léon Dupuis começaram a se frequentar, sem que Charles suspeitesse do sentimento 

crescente entre eles, embalado pelo ato da leitura oral: “Souvent elle le priait de lui dire des 

vers; Léon les déclamait d’une voix traînante et qu’il faisait expirer soigneusement aux 
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passages d’amour.” (FLAUBERT, 1947, p. 104); “Quelles bonnes après-midi, seuls, à 

l’ombre, dans le fond du jardin! Il lisait tout haut (...)” (Ibidem, p. 130). Amparada pela voz 

do outro, Emma deixou-se conquistar através da sedução do ouvir.   

Perdidamente apaixonada e supondo estar sendo correspondida, Emma  tenta manter a 

discrição – “Elle était amoureuse de Léon, et elle recherchait la solitude (...) Emma palpitait 

au bruit de ses pas (...)” (Ibidem, p. 113) –, imaginando que Léon tomaria a iniciativa no 

romance que ela “ficcionalizava”. Essa sua postura estaria associada às leituras de estórias de 

amor, nas quais o homem costuma mostrar, primeiramente, o seu interesse. Entretanto, ela se 

frustra, pois a concretização carnal desse sentimento não acontece. O que a personagem não 

leva em conta é a existência de uma diferença fundamental entre a maneira pela qual são 

tratados os conflitos amorosos dentro da ficção e a maneira como eles são vividos na 

realidade
41

. Nesse primeiro momento da narrativa, Emma e Léon vivem, apenas, um amor 

platônico – “Alors commença l’éternelle lamentation: « Oh! Si le ciel l’avait voulu! (...) Qui 

empêchait donc? »” (FLAUBERT, 1947, p. 108) – e calcado na arte, pois ambos não foram 

capazes de verbalizar os seus sentimentos: “Leurs yeux pourtant étaient pleins d’une causerie 

plus sérieuse; et, tandis qu’ils s’efforçaient à trouver des phrases banales, ils sentaient une 

même langueur les envahir tous les deux; c’était comme un murmure de l’âme, profond, 

continu, qui dominait celui des voix” (Ibidem, p. 100). 

Léon deixou aparentes sua imaturidade e covardia diante de uma mulher casada e mais 

experiente: “Il se torturait à découvrir par quel moyen lui faire sa déclaration; et, toujours 

hésitant entre la crainte de lui déplaire et la honte d’être si pusillanime, il en pleurait de 

découragement et de désirs. Puis il prenait des décisions énergiques; il écrivait des letrres 

qu’il déchirait (...)” (Ibidem, p. 105-106). Embora fosse um leitor de romances e de poemas, 

ele não desconfiou de que, apesar das aparências, Emma estava à espera de uma confirmação 

do seu amor para abandonar o casamento com Charles: “Elle lui parut donc si vertueuse et 

inaccessible que toute espérance, même la plus vague, l’abandonna” (Ibidem, p. 112). 

Imersa na falsa realidade que criou para si, após essa segunda desilusão amorosa, 

Emma Bovary questiona-se sobre continuar a assumir, aos olhos dos habitantes de Yonville-

L’abbaye, o papel de uma mulher satisfeita com sua vida conjugal: “Elle s’étonnait parfois 

des conjectures atroces qui lui arrivaient à la pensée; et il fallait continuer à sourire, 
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s’entendre répéter qu’elle était heureuse, faire semblant de l’être, le laisser croire? Elle avait 

des dégoûts, cependant, de cette hypocrisie” (Ibidem, p. 115).    

Incompreendida e insatisfeita desta vez com Léon, novamente, Emma buscou refúgio 

nos livros. Neste ponto da narrativa, fica cada vez mais evidente que ela representa o papel de 

uma leitora solitária e compulsiva, que aceita o acordo ficcional, mas que não consegue colher 

os aspectos importantes, preencher as lacunas deixadas no encadeamento dos incidentes da 

narrativa e interpretar os sinais, coadunando, portanto, a figura de leitora alienada. Entretanto, 

após a sua decepção e a separação de Léon, a personagem demonstra querer afastar-se dos 

romances sentimentais e ampliar seus conhecimentos: “Elle voulut apprendre l’italien: elle 

acheta des dictionnaires, une grammaire, provision de papier blanc. Elle essaya des lectures 

sérieuses, de l’histoire et de la philosophie” (FLAUBERT, 1947, p. 132). 

Em oposição a essa atitude da personagem Emma Bovary, Antoine Compagnon 

coloca-se contra a busca mecânica pelo saber, defendendo a leitura livre e pazerosa: “(...) la 

lecture prétendument savante, attentive, conforme à l’attente du texte, est une lecture qui se 

nie elle-même comme lecture” (COMPAGNON, 1998, p. 150). De fato, Emma não conseguiu 

levar à frente o seu projeto: “Mais il en était de ses lectures comme de ses tapisseries, qui, 

toutes commencées, encombraient son armoire; elle les prenait, les quittait, passait à d’autres” 

(FLAUBERT, 1947, p. 132). Seguindo a mesma linha de raciocínio, Daniel Pennac sustenta 

que a magia do prazer, no ato da leitura, é essencial para que o livro não se torne um objeto 

sem voz: “Et le livre devenu cet objet? Drôle de métamorphose! L’envers de la magie. Ses 

héros et [elle] étouffés ensemble dans la muette épaisseur du livre!” (PENNAC, 1992, p. 57. 

Adendo nosso). 

A terceira oportunidade de encontrar alguém que estivesse em sintonia consigo não 

aconteceu por sua própria iniciativa. O rico e galanteador Rodolphe Boulanger, ao deparar-se 

com Emma Bovary, impressionou-se com a sua beleza: “(...) elle est fort gentille, cette femme 

du médecin! De belles dents, les yeux noirs, le pied coquet, et de la tournure comme une 

Parisienne.” (FLAUBERT, 1947, p. 137); “C’est qu’elle a des yeux qui vous entrent au coeur 

comme des vrilles. Et ce teint pâle... Moi, qui adore les femmes pâles!” (Ibidem, p. 138). 

Emma teria ficado radiante caso soubesse que foi comparada a uma parisiense por um homem 

experiente: “(...) ayant d’ailleurs beaucoup fréquenté les femmes et s’y connaissant bien” 

(Ibidem, p. 137-138). Embora ela desconheça a opinião de Rodolphe a seu respeito, a visão 

positiva do homem, que se apresenta para nós, leitores do romance, comprova que os seus 
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esforços em conhecer a sofisticação parisiense não foram em vão! Fascinado, Rodolphe não 

mediu esforços para conquistar a sua nova presa – “Oh! Je l’aurai!” (Ibidem, p. 138). 

Na troca de algumas palavras com Charles Bovary, o recém chegado à cidade de 

Yonville, Rodolphe, “de tempérament brutal et d’intelligence perspicace” (FLAUBERT, 

1947, p. 137), conseguiu imaginar o mal-estar crônico, causado pela vida ao lado do médico, 

que devia dominar inteiramente a existência
42

 de Emma. 

 

 
Je le crois très bête. Elle en est fatiguée sans doute. Il porte des ongles sales 

et une barbe de trois jours. (...) Et on s’ennuie! On voudrait habiter la ville, 

danser la polka tous les soirs! Pauvre petite femme! Ça bâille après l’amour 

(...) Avec trois mots de galanterie, cela vous adorerait, j’en suis sûr! Ce serait 

tendre! Charmant!... Oui, mais comment s’en débarrasser ensuite? 

(FLAUBERT, 1947, p. 138) 

 

 

Astucioso, Rodolphe parecia ler os pensamentos de Emma, que pareciam 

complementar os seus. O primeiro assunto em comum entre eles foi, não em vão, acerca da 

dificuldade de expandir-se em um ambiente que lhes parecia muito estreito, como as pequenas 

cidades: “Alors ils parlèrent de la médiocrité provinciale, des existences qu’elle étouffait, des 

illusions qui s’y perdaient” (FLAUBERT, 1947, p. 146). Consciente de estar diante de uma 

mulher sensível às artes, Rodolphe diz acreditar que, sem as paixões, as criações artísticas não 

conseguiriam ser devidamente expressas: “(...) pourquoi déclamer contre les passions? Ne 

sont-elles pas la seule belle chose qu’il y ait sur la terre, la source de l’héroïsme, de 

l’enthousiasme, de la poésie, de la musique, des arts, de tout enfin?” (Ibidem, p. 153). 

Antes do primeiro beijo, Emma satisfaz-se ao ouvir de um homem as belas colocações 

românticas com as quais sempre sonhou ser contemplada:  

 

 
(...) ne savez-vous pas qu’il y a des âmes sans cesse tourmentées? Il leur faut 

tour à tour le rêve et l’action, les passions les plus pures, les jouissances les 

plus furieuses, et l’on se jette ainsi dans toutes sortes de fantaisies, de folies. 

(...) Alors des horizons s’entr’ouvrent, c’est comme une voix qui crie: « Le 

voilà! » Vous sentez le besoin de faire à cette personne la confidence de 

votre vie, de lui donner tout, de lui sacrifier tout! On ne s’explique pas, on se 

devine. On s’est entrevu dans ses rêves. (Et il la regardait.) Enfin, il est là, ce 

trésor que l’on a tant cherché, là, devant vous; il brille, il étincelle. 

Cependant on en doute encore, on n’ose y croire; on en reste ébloui, comme 

si l’on sortait des ténèbres à la lumière. (FLAUBERT, 1947, p. 151-152) 

 

 

                                                 
42

 Cf. AUERBACH, 2009, p. 437. 



50 

 

Emma acredita, finalmente, estar diante do amante e companheiro que sempre sonhou 

encontrar no percurso de sua vida. O homem ideal não lhe parecia ser, naquele momento, 

inacessível. Temendo que a sua juventude lhe escapasse, Emma decide ir em busca da tão 

almejada felicidade. Após se render ao charme de Rodolphe Boulanger, ela encanta-se com o 

seu novo estado, e se compara às heroínas adúlteras dos romances que lera. A satisfação que 

essa identificação secreta lhe proporcionava simbolizaria, de maneira mais concreta, a 

alienação que a literatura havia gerado na mente de Emma, mesmo se “la lecture est un rêve 

libre” (SARTRE, 1948, p. 64). Mesmo suscitando os melhores sentimentos e as melhores 

sensações em Emma, ambas as palavras, as do livro e as de Rodolphe, acabaram sendo uma 

armadilha para a personagem: 

 

 

Mais, en s’apercevant dans la glace, elle s’étonna de son visage. Jamais elle 

n’avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d’une telle profondeur. Quelque 

chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait: « J’ai 

un amant! Un amant! » (...) Elle allait donc posséder enfin ces joies de 

l’amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans 

quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire; (...) Alors 

elle se rappela les héroïnes des livres qu’elle avait lus, et la légion lyrique de 

ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire avec des voix de 

soeurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie 

véritable de ces imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en 

se considérant dans ce type d’amoureuse qu’elle avait tant envié. D’ailleurs, 

Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. (FLAUBERT, 1947, p. 171-

172) 

 

 

A referida cena do espelho, em que Emma encara o seu adultério com orgulho, 

representaria o momento ápice da obra de Flaubert, para que se possa entender o conceito de 

‘bovarysme’, empregado e discutido por muitos autores. Segundo a definição de Daniel 

Pennac: 

 

 
C’est cela, en gros, le « bovarysme », cette satisfaction immédiate et 

exclusive de nos sensations: l’imagination enfle, les nerfs vibrent, le coeur 

s’emballe, l’adrénaline gicle, l’identification opère tous azimuts, et le 

cerveau prend (momentanément) les vessies du quotidien pour les lanternes 

du romanesque...” (PENNAC, 1992, p. 184) 

 

 

Esse entusiasmo frente à sua condição de adúltera, opõe-se ao comportamento que 

Emma teve ao esconder os seus sentimentos por Léon Dupuis – “Elle songeait qu’elle l’avait 

repoussé trop loin, qu’il n’était plus temps, que tout était perdu. Puis l’orgueil, la joie de se 
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dire: « Je suis vertueuse », et de se regarder dans la glace en prenant des poses de résignées, la 

consolait un peu du sacrifice qu’elle croyait faire” (FLAUBERT, 1947, p. 114) –, e, 

obviamente, à monotonia de seu cotidiano. 

A essa altura, o livro tornou-se um artifício nas mãos de Emma, usado para que o seu 

marido não desconfiasse dos seus encontros noturnos com Rodolphe, que aconteciam no 

jardim dos fundos da sua casa: “Elle se dévorait d’impatience (...) Enfin, elle commençait sa 

toilette de nuit; puis elle prenait un livre et continuait à lire fort tranquillement, comme si la 

lecture l’eût amusée. Mais Charles, qui était au lit, l’appelait pour se coucher. (...) il se 

tournait vers le mur et s’endormait” (FLAUBERT, 1947, p. 178). 

O fato de tornar-se uma mulher adúltera trouxe ânimo ao seu cotidiano, de forma que 

sua própria existência passara a assumir o conteúdo das narrativas românticas que a excitam. 

As declarações de amor por cartas entre os amantes – “(...) ils s’écrivirent régulièrement tous 

les soirs” (Ibidem, p. 172) –, ou nos encontros secretos – “– Que tu es charmante! (...) – Vrai? 

(...) M’aimes-tu? Jure-le donc! – Si je t’aime! Si je t’aime! Mais je t’adore, mon amour!” 

(Ibidem, p. 209) –, não faltaram. Nunca Emma esteve tão feliz com o rumo de sua própria 

estória, passando a não mais esconder-se dos olhares dos habitantes de Yonville: “Par l’effet 

seul de ses habitudes amoureuses, Mme Bovary changea d’allures. Ses regards devinrent plus 

hardis, ses discours plus libres; elle eut même l’inconvenance de se promener avec M. 

Rodolphe, une cigarette à la bouche, comme pour narguer le monde (...)” (Ibidem, p. 203); 

“Jamais Mme Bovary ne fut aussi belle qu’à cette époque; elle avait cette indéfinissable 

beauté qui résulte de la joie, de l’enthousiasme, du succès (...)” (Ibidem, p. 206). Ela se torna 

sedutora e mais preocupada com a aparência e até mesmo o seu marido, enganado, mostrou-se 

satisfeito com as mudanças por que passou Emma: “Charles, comme aux premiers temps de 

son mariage, la trouvait délicieuse et tout irrésistible” (Idem). Todavia, após meses de um 

relacionamento intenso e apaixonante, Emma desesperou-se quando viu frustrada a promessa 

de fuga com Rodolphe. 

Desorientada e com o seu ser contrito sob a emoção pessoal, ela busca consolo na fé 

cristã, relembrando, assim, o aprendizado recebido no internato – “Il existait donc à la place 

du bonheur des félicités plus grandes, un autre amour au-dessus de tous les autres amours, 

sans intermittence ni fin, et qui s’accroîtrait éternellement!” (Ibidem, 1947, p. 226) – e nos 

livros religiosos: “(...) des espèces de romans à cartonnage rose et à style douceâtre, fabriqués 

par des séminaristes troubadours (...)” (Idem). A cada nova decepção amorosa, verificamos 

que Emma tenta se recompor por intermédio da leitura. No entanto, o que garante a 
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sobrevivência à personagem são as leituras sobre o amor; textos de cunho religioso, apesar de 

oferecerem conforto espiritual, não a agradavam: 

 

 

Elle s’irrita contre les prescriptions du culte; l’arrogance des écrits 

polémiques lui déplut par leur acharnement à poursuivre des gens qu’elle ne 

connaissait pas; et les contes profanes relevés de religion lui parurent écrits 

dans une telle ignorance du monde, qu’ils l’écartèrent insensiblement des 

vérités dont elle attendait la preuve. (FLAUBERT, 1947, p. 227) 

 

 

Sem nenhuma criatividade, Charles Bovary aceita a sugestão do senhor Homais de 

levar a sua esposa ao teatro na cidade de Rouen, para assistir o espetáculo do tenor Lagardy, 

na tentativa de distraí-la e animá-la. O ambiente favorece as suas lembranças de leitura na 

infância: “Elle se retrouvait dans les lectures de la jeunesse, en plein Walter Scott. (...) 

D’ailleurs, le souvenir du roman facilitant l’intelligence du libretto, elle suivait l’intrigue 

phrase à phrase (...)” (FLAUBERT, 1947, p. 235). Graças a esse convite, Emma pode 

reencontrar Léon, três anos após a sua partida, para estudar Direito em Rouen. Porém, a 

narrativa permite verificar que ambos haviam mudado.  

Emma Bovary adota outra postura diante das afeições terrestres
43

. Mais madura e 

descrente do amor perfeito, ela reconhece que a literatura iludiu os seus sentidos, narrando um 

final feliz para todos os relacionamentos, apesar das peripécias: “Mais ce bonheur-là, sans 

doute, était un mensonge imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle connaissait à présent la 

petitesse des passions que l’art exagérait” (Ibidem, p. 238). Contudo, Emma demonstra ainda 

estar ressentida com as lembranças das suas desventuras amorosas: “Si nos douleurs 

pouvaient servir à quelqu’un, on se consolerait dans la pensée du sacrifice!” (Ibidem, p. 248). 

A melancolia é, por fim, tudo o que lhe resta. Em Madame Bovary, a literatura é percebida, 

pela própria protagonista, após as suas decepções amorosas, como uma manipulação que a 

conduziu à perdição, e não como uma libertação. Esse novo posicionamento negativo de 

Emma Bovary quanto às suas leituras é bem caracterizado por Antoine Compagnon na citação 

a seguir:   

 
Le refus de tout pouvoir de la littérature autre que la récréation a pu motiver 

la notion dégradée de la lecture comme simple plaisir ludique  (...) faisant du 

moindre usage de la littérature une trahison, cela commandait que l’on 

enseignât désormais non plus à se confier à elle, mais à s’en méfier comme 

d’un piège. (COMPAGNON, 2007, p. 58)  

 

                                                 
43  Cf. FLAUBERT, 1947, p. 246. 
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Por outro lado, quanto a Léon, menos tímido e mais experiente, o jovem está radiante 

ao lado da primeira mulher que desejou. À medida que eles se tornavam mais íntimos a cada 

reencontro, ele a compara às diferentes heroínas das suas leituras: “Par la  diversité  de  son  

humeur (...) elle  allait  rappelant  en  lui  mille désirs (...) Elle était l’amoureuse de tous les 

romans, l’héroïne de tous les drames, le vague elle de tous les volumes de vers” 

(FLAUBERT, 1947, p. 281). Todavia, mais uma vez, o rapaz não consegue satisfazer as 

exigências da sua amada: “Elle demanda des vers, des vers pour elle, une pièce d’amour en 

son honneur; jamais il ne put parvenir à trouver la rime du second vers, et il finit par copier un 

sonnet (...)” (Ibidem, p. 294). Apesar de Léon Dupuis ter declarado ser leitor de poemas, isso 

não significa que ele seria capaz de escrever versos ou de produzir belas frases para 

homenagear Emma Bovary. No entanto, provavelmente tomada por sua paixão, ela não faz 

essa distinção. A constante comparação entre a literatura e a existência que lhe era possível 

provocou na personagem uma espécie de doença textualmente transmissível
44

, em que 

 

 
(...) elle n’était pas heureuse, ne l’avait jamais été. D’où venait donc cette 

insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle 

s’appuyait?... Mais, s’il y avait quelque part un être fort et beau, une nature 

valeureuse, pleine à la fois d’exaltation et de raffinements, un coeur de poète 

sous une forme d’ange (...) pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas? 

Oh! Quelle impossibilité! Rien, d’ailleurs, ne valait la peine d’une  

recherche; tout mentait! Chaque  sourire cachait un bâillement d’ennui, 

chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, et les meilleurs baisers 

ne vous laissaient sur la lèvre qu’une irréalisable envie d’une volupté plus 

haute. (FLAUBERT, 1947, p. 300-301) 

 

 

Conforme procuramos demonstrar, durante todo o romance, Emma Bovary semeou o 

desejo, mas colheu a insatisfação, denotando uma profunda amargura diante das futuras 

oportunidades e negando toda e qualquer expectativa. Retomaremos as discussões acerca 

dessa personagem no terceiro capítulo mas, por ora, compreendemos que o ato da leitura, 

praticado por ela desde muito cedo, não a conduziu por caminhos saudáveis, visto que a 

personagem, em variados momentos, confundiu suas experiências literárias com as reais, 

desejando, em última instância, que aquelas tomassem o lugar destas.  

Sobre a personagem Renée Michel, de L’élégance du hérisson, conforme poderemos 

verificar à frente, os efeitos da leitura foram diversos daqueles provocados em Emma Bovary, 

e é sobre este tópico que trataremos na parte que se segue. 

                                                 
44

  Cf. PENNAC, 1992, p. 184. 
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2.2 Renée Michel, uma leitora inteligente e lúcida 

 

 

La lecture, un acte de communication? (...) Ce que nous lisons, nous le taisons. Le plaisir du 

livre lu, nous le gardons le plus souvent au secret de notre jalousie. Soit parce que nous n’y 

voyons pas matière à discours, soit parce que, avant d’en pouvoir dire un mot, il nous faut 

laisser le temps faire son délicieux travail de distillation. Ce silence-là est le garant de notre 

intimité.  

 

Daniel Pennac, Comme un roman. 

 

 

Lorsque je suis angoissée, je me rends au refuge. Nul besoin de voyager; m’en aller rejoindre 

les sphères de ma mémoire littéraire suffit à l’affaire. Car quelle plus noble distraction, n’est-

ce pas, quelle plus distrayante compagnie, quelle plus délicieuse transe que celle de la 

littérature? 

  

Muriel Barbery, L’élégance du hérisson.  

 

 

A protagonista do romance L’élégance du hérisson, Renée Michel, de cinquenta e 

quatro anos, é zeladora há vinte sete do luxuoso edifício burguês “du 7 rue de Grenelle”
 

(BARBERY, 2006, p. 15). Embora o seu cotidiano possa aparentar certa vulgaridade aos 

olhos alheios, Renée encontrou tempo para se dedicar à leitura e estabeleceu uma nova 

maneira de pensar a vida, cultivando a capacidade de maravilhar-se, em silêncio, com a beleza 

das artes, dentro de um espaço que lhe é hostil: “Le temps de lire est toujours du temps volé” 

(PENNAC, 1992, p. 137). Uma vez preenchida pelo poder vinculado à arte e, sobretudo, à 

leitura, ela encontrou alento para o cansaço da sua rotina e conseguiu ter uma vida interior 

fervilhante e complexa: “(...) je me tiens dans la pièce du fond, celle où je passe le plus clair 

de mes heures de loisir et où, protégée des bruits et des odeurs que ma condition m’oppose, je 

peux vivre selon mon coeur sans être privée des informations vitales à toute sentinelle (...)” 

(BARBERY, 2006, p. 17). Singularizar-se foi a maneira que Renée encontrou para escapar da 

padronização de comportamento e pensamento, regida pelos estereótipos. 

Ainda que a zeladora tenha sido obrigada a abandonar os estudos aos doze anos, para 

ajudar a família no trabalho doméstico e nas plantações, Renée foi uma criança curiosa e 

inteligente, que aprendeu a ler antes dos seus colegas de classe, – “J’appris à lire à l’insu de 

tous.” (Ibidem, p. 43) –, além de caracterizar-se por ser bastante discreta: “Personne ne sut. Je 

lus comme une forcenée, en cachette d’abord, puis, lorsque le temps normal de 

l’apprentissage me parut dépassé, au vu et su de tous (...)” (Idem). Seu fascínio pela leitura 

ocorreu de maneira espontânea e prematura: diante de uma vida sofrida em família, as 
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descobertas feitas nos livros eram silenciadas pois, em casa, a menina não tinha com quem 

compartilhá-las. Renée percebeu, ainda criança, que os livros poderiam libertá-la da 

mediocridade da sua vida, “(...) puisant dans les signes écrits la force de résister à sa propre 

nature” (BARBERY, 2006, p. 113), despertando a sua imaginação e proporcionando-lhe 

alegria: “Une lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même” (PENNAC, 1992, 

p.91). Os primeiros incentivos e impressões, associados à sua primeira professora, 

continuaram guardados na memória e a auxiliaram, certamente, no processo de formação da 

grande leitora em que a personagem se transformou.  

Desde muito jovem, Renée gostava de manter-se bem informada: “(...) dévorant avec 

avidité [un] journal qui ne parlait que de guerres et de colonies, lors même que je n’avais pas 

dix ans” (BARBERY, 2006, p. 40. Adendo  nosso). Entretanto, ela já fazia o possível para 

dissimular seu prazer e seu interesse
45

, a fim de não chamar a atenção das outras pessoas: 

“S’interdire absolument de ‘parler autour’ ” (PENNAC, 1992, p. 140). É importante ressaltar 

que tal silêncio era comandado pela humildade: “Disons que l’idée de me battre dans un 

monde de nantis, moi, la fille de rien, sans beauté ni piquant, sans passé ni ambition, sans 

entregent ni éclat, m’a fatiguée avant même que d’essayer” (BARBERY, 2006, p. 40). 

Devido ao seu prazer de aprender e à sua discrição, Renée nunca buscou integrar-se, 

tendo sido esses os dois requisitos imprescindíveis para que ela pudesse renovar sua 

percepção de mundo, em totais liberdade e tranquilidade. Em seu ambiente de trabalho, Renée 

não quis ser percebida como uma zeladora diferente das outras e, para manter o anonimato, 

ela interpretava bem o seu papel de simples funcionária, deixando-se reduzir aos estereótipos 

de sua profissão, embora tivesse consciência de seu potencial intelectual: “(...) je suis à mon 

archétype une trahison permanente (...)” (Ibidem, p. 28). Ainda de acordo com o romance, a 

personagem declara que: 

 

 
Comme je suis rarement aimable, quoique toujours polie, on ne m’aime pas 

mais on me tolère tout de même parce que je corresponds si bien à ce que la 

croyance sociale a aggloméré en paradigme de la concierge d’immeuble que 

je suis un des mulltiples rouages qui font tourner la grande illusion 

universelle selon laquelle la vie a un sens qui peut être aisement déchiffré. Et 

puisqu’il est écrit quelque part que les concierges sont vieilles, laides et 

revêches (...) du même firmament imbécile que les dites concierges ont des 

gros chats (...) il est dit que les concierges regardent interminablement la 

télévision pendant que leurs gros chats sommeillent et que le vestibule de 

l’immeuble doit sentir le pot-au-feu, la soupe aux choux ou le cassoulet des 

familles. (BARBERY, 2006, p. 15-16) 

                                                 
45  Cf. BARBERY, 2006, p. 43. 
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Renée Michel realiza todas as manobras necessárias a fim de assegurar o imaginário 

coletivo e a força dos preconceitos milenares
46

 dos moradores do edifício, de maneira a 

conservar a sua intimidade. A postura adotada pela personagem parece concordar com a 

seguinte colocação de Daniel Pennac: “(...) notre scolarité, notre carrière, notre vie sociale 

sont une chose. Notre intimité de lecteur, notre culture en sont une autre” (PENNAC, 1992, 

p.152). Por muitos anos, Renée foi uma mulher desconhecida de quase todos, com a exceção 

do seu falecido marido, Lucien, – “Avec mon mari, je fus moi-même. C’est avec nostalgie 

que je repense aux petits matins du dimanche (...) dans la cuisine silencieuse, il buvait son 

café tandis que je lisais.” (BARBERY, 2006, p. 45) – e da sua amiga, Manuela, de origem 

portuguesa, que trabalha como faxineira de alguns moradores do edifício: “(...) la seule amie 

que j’aie jamais eue, la seule à tout savoir sans avoir jamais rien demandé (...)” (Ibidem, 

p.30). 

O cotidiano de Renée, assim como a ficção, que tanto lhe agrada, é baseado em uma 

espécie de fingimento e seu esposo, como grande companheiro, ajudava-a a cumprir o papel 

de zeladora simples e acrítica. Como exemplo, podemos mencionar o fato de que Renée, na 

era da imagem, desqualifica a televisão e acredita que “la télévision de la loge beuglait sans 

que je l’entende des insanités pour cerveaux de praires (...)” (Ibidem, p. 18). Lucien a ajudou 

muito, assumindo o posto que ela nunca desejou para si: “(...) la constance qu’il mettait à la 

regarder m’en épargnait la corvée. Dans le vestibule de l’immeuble parvenaient des bruits de 

la chose et cela suffisait à pérenniser le jeu des hiérarchies sociales (...)” (Ibidem, p. 16-17). 

Após a morte do esposo, Renée colocou em funcionamento um mecanismo infravermelho que  

lhe avisava quando havia alguém perto da sua porta, para que, em seguida, ela ligasse a 

televisão, de forma que “les résidents traversant le hall entendaient les sons étouffés par quoi 

on reconnaît qu’une télévision est en marche et (...) formaient l’image de la concierge vautrée 

devant le récepteur” (Ibidem, p. 17). 

Embora a zeladora acreditasse que sua rotina havia se tornado mais fácil graças à 

leitura e que seu dia-a-dia, sem os livros, seria algo inconcebível, Renée não exigiu que, em 

vida, seu companheiro, Lucien, tivesse as mesmas convicções que ela. Depois de casar-se, aos 

dezessete anos, Renée Michel continuou guardando para si o hábito de ter prazer com as 

ideias, através de suas leituras de ritmo frenético. Entretanto, de maneira inteligente, ela sabia 

respeitar as diferenças do casal e valorizar as qualidades do seu marido, jamais tendo se 

queixado do matrimônio: 

                                                 
46  Cf. BARBERY, 2006, p. 14. 
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Il n’était pas dépourvu d’intelligence, bien qu’elle ne fut pas de l’espèce que 

le génie social valorise. Si ses compétences se limitaient aux affaires 

manuelles, il y déployait un talent qui ne tenait pas que des aptitudes 

motrices et, bien qu’inculte, abordait toutes choses avec cette ingéniosité qui, 

dans le bricole, distingue les laborieux des artistes et, dans la conversation, 

apprend que le savoir n’est pas tout. Résignée très tôt à une existence de 

nonne, il me semblait donc bien clément que les cieux aient remis entre mes 

mains d’épousée un compagnon d’aussi agréables façons et qui, pour n’être 

pas un intellectuel, n’en était pas moins un malin. (BARBERY, 2006, p. 47) 

 

 

Mesmo dando provas de sensibilidade – “(...) je me pâmais, les larmes aux yeux, 

devant les miracles de l’Art.” (BARBERY, 2006, p. 18); “(...) l’essence même de ce texte 

superbe qui, aujourd’hui encore, m’arrache des larmes de joie?” (Ibidem, p. 110) – ao assistir 

Morte em Veneza e ao reler uma passagem de Guerra e Paz, de Leon Tolstoi, Renée não se 

deixa iludir pelas belas histórias sentimentais e não se identifica com as heroínas das histórias 

que lê, contrariamente à personagem do romance Madame Bovary, de Flaubert: “Si dans 

certains romans, des princes s’éprennent d’ouvrières ou des princesses de galériens, il ne se 

produit jamais, entre un concierge et un autre concierge, même de sexe opposé, de romances 

comme il en arrive aux autres et qui mériteraient d’être contées quelque part” (Ibidem, p. 44-

45).  

Intimamente, Renée reivindica uma bela história, que fosse dedicada a um casal de 

zeladores. É possível afirmar que a escritora Muriel Barbery quase conseguiu atender ao 

pedido da sua heroína; todavia, Lucien, seu marido, já é falecido quando a narrativa começa, o 

que deixa um fio solto na meada da narrativa.  

De origem humilde e com pouco estudo formal, ainda assim, Renée conseguiu 

derrubar as possíveis barreiras linguísticas, através da leitura: “À qui n’a pas compris que 

l’enchantement de la langue naît de telles subtilités, j’adresse la prière suivante: méfiez-vous 

des virgules.” (Ibidem, p. 321). Logo, temos que a sensibilidade da personagem ultrapassa as 

questões artísticas. Acerca disto, Antoine Compagon reforça que a literatura auxilia na 

linguagem do leitor: “[La littérature] corrige les défauts du langage. La littérature parle à tout 

le monde, elle recourt à la langue commune, mais elle fait de celle-ci une langue propre – 

poétique ou littéraire” (COMPAGNON, 2007, p. 49. Adendo nosso). Embora a zeladora não 

desejasse empregar muitas palavras ao interagir com os moradores do edifício, para que 

ninguém desconfiasse de sua existência clandestina
47

, ela se diz escrava da gramática
48

. Muito 

                                                 
47

  Cf. BARBERY, 2006, p. 184. 
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exigente no que concerne o trato com os outros, Renée sempre esteve atenta ao estilo da frase, 

às imperfeições de sintaxe, cometidas pelos moradores ao dirigirem-se a ela e às grosserias 

camufladas nas pequenas frases. Condizente com a delicadeza da zeladora quanto à forma das 

frases pronunciadas e escritas, Compagnon sustenta que “la littérature, ou l’art en général, 

renouvelle la sensibilité linguistique des lecteurs par des procédés qui dérangent les formes 

habituelles et automatiques de leur perception” (COMPAGON, 1998, p. 41). Muitos dentre os 

moradores se recusavam a ser educados ao pedir favores à sua zeladora, apesar de terem o 

estudo superior e serem considerados socialmente mais educados que a simples empregada do 

edifício. 

 

 
– J’attends un paquet par coursier (...) Lorsqu’il arrivera, pourriez-vous me 

l’apporter immédiatement? (...) Pierre Arthens, qui connaît son Proust mais 

n’en a conçu à l’endroit des concierges aucune mansuétude spéciale, se racle 

la gorge avec impatience. (...) La conjugaison de l’impératif et du « je vous 

prie » n’a pas non plus l’heur de me plaire, d’autant qu’il me croit incapable 

de telles subtilités syntaxiques et ne les emploie que par goût, sans avoir la 

courtoisie de supposer que je pourrais m’en sentir insultée. (BARBERY, 

2006, p. 31-32) 

 

 

Movida por uma curiosidade insaciável, que lhe proporcionava sabedoria e força 

interior, Renée visita várias áreas do conhecimento – filosofia (Marx, Husserl, Descartes e 

Kant), literatura universal (Leon Tolstoi), arte cinematográfica (Morte em Veneza, As irmãs 

Munakata e os “blockbusters” americanos), arte pictórica (italiana, holandesa) e música 

clássica (Mozart).  

Ao preencher o vazio de uma vida sem emoção, construindo para si uma espécie de 

Olimpo privado, ela conseguiu tornar-se uma mulher idealmente nômade, através de suas 

leituras e descobertas, mesmo morando dentro do pequeno espaço reservado aos zeladores do 

prédio: “Puisque ma faim ne pouvait être apaisée dans le jeu d’interactions sociales que ma 

condition rendait inconcevables (...) elle le serait dans les livres” (BARBERY, 2006, p.43). 

Em sua intimidade, a personagem se afasta do que era esperado de uma típica zeladora 

francesa, dando lugar a um outro eu, que não o eu social
49

. Renée acredita, portanto, que o 
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  Cf. Ibidem, p. 84.   

 
49  Cf. COMPAGNON, 1998, p. 51. 
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tempo de ler e o de descobrir dilatam, pois, o tempo de viver
50

: “Car l’Art, c’est la vie, mais 

sur un autre rythme” (BARBERY, 2006, p. 164). 

Ao contrário do que todos imaginam a respeito de seus interesses pessoais – “Que 

peuvent comprendre les masses laborieuses à l’oeuvre de Marx? La lecture en est ardue, la 

langue soutenue, la prose subtile, la thèse complexe. (...) Qu’elle puisse le lire pour l’élévation 

de l’esprit est une incongruité qu’aucun bourgeois ne forme.” (BARBERY, 2006, p. 13-14) –, 

a zeladora não desperdiça todas as suas energias fazendo o trivial, ou seja, o trabalho braçal 

de limpeza do edifício, o recebimento das encomendas e das correspondências e a sua 

distribuição: “Je ne désirais qu’une chose: qu’on me laisse en paix, sans trop exiger de moi, et 

que je puisse disposer, quelques instants par jour, de la licence d’assouvir ma faim” (Ibidem, 

p. 40). Ainda que em silêncio, – “Le silence profond du savoir.” (PENNAC, 1992, p. 108) –, 

ela mantinha, virtualmente, conversas com homens mais sábios e mais interessantes do que 

aqueles que ela pode ter a ocasião de conhecer
51

 até então, conversas essas que enriqueciam 

as suas faculdades intelectuais. Daniel Pennac aponta para ideia de que a leitura é uma 

companhia especial: “[La] lecture lui est une compagnie qui ne prend la place d’aucune autre, 

mais qu’aucune autre compagnie ne saurait remplacer” (Ibidem, p. 197. Adendo nosso). 

Assim, a leitura é, para Renée, como uma conversa confortável e solitária. 

Conforme os ideais defendidos por Jean-Paul Sartre, secretamente, a zeladora acredita 

que o conhecimento é dirigido a todos os espíritos desejosos de mais saber, independente da 

classe social e do nível de escolaridade: “(...)  la liberté d’écrire implique la liberté du citoyen. 

On n’écrit pas pour des esclaves” (SARTRE, 1948, p. 82). Buscando promover o sentimento 

de satisfação pessoal, Renée exigia dos pensamentos filosóficos e da arte em geral uma 

finalidade social e democrática. A personagem trazia para o seu cotidiano o caráter 

revolucionário da arte, isto é, “o poder que [esta] tem de libertar o homem dos preconceitos e 

representações arraigadas na sua situação histórica e de abri[-lo] a uma percepção nova do 

mundo (...)” (JAUSS, 2003, p. 45. Adendos nossos). Renée declara que: 

 

 
(...) si, jusqu’à présent, vous imaginiez que, de laideur en vieillesse et de 

veuvage en conciergerie, j’étais devenue une chose miteuse résignée à la 

bassesse de son sort, c’est que vous manquez d’imagination. J’ai fait repli, 

certes, refusant le combat. Mais, dans la sécurité de mon esprit, il n’est point 
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de défi que je ne puisse relever.  Indigente par le nom, la position et l’aspect, 

je suis en mon entendement une déesse invaincue. (BARBERY, 2006, p. 52) 

 

 

Embora a comunicação com o texto literário possa ser considerada, por muitos, 

assimétrica, ela é feita de maneira bastante proveitosa pela personagem, que acredita que o 

livro continua sendo um lugar de troca importante e espera, simplesmente, que o que esteja 

diante dos seus olhos sirva a seus propósitos e sustente os seus argumentos
52

. Esse novo 

sentido de liberdade revela o poder que a leitura possui “de nous faire échapper aux forces 

d’aliénation ou d’oppréssion. (...) elle a le pouvoir de contester la soumission au pouvoir” 

(COMPAGNON, 2007, p. 45). A zeladora resgata dos livros valores que funcionam como 

instrumentos para ajudá-la a se fortalecer e a elevar o seu espírito acima dos preconceitos do 

meio burguês, além de servirem como meios para que pudesse fazer reflexões diferenciadas 

sobre o valor das coisas e a interação entre os seres humanos: “(...) voir de la grandeur dans 

les petites choses. Où se trouve la beauté? Dans les grandes choses qui, comme les autres, 

sont condamnées à mourir, ou bien dans les petites qui, sans prétendre à rien, savent incruster 

dans l’instant une gemme d’infini?” (BARBERY, 2006, p. 94); “La convoitise humaine! 

Nous ne pouvons cesser de désirer et cela même nous magnifie et nous tue” (Ibidem, p. 218); 

“Ainsi, comment se passe la vie? Nous nous efforçons  bravement, jour après jour, de tenir 

notre rôle dans cette comédie de fantôme” (Ibidem,  p. 100).  

Mesmo reconhecendo ter lido bastante ao longo dos anos – “J’ai lu tant de livres...” 

(Ibidem, p. 51) –, Renée não perde o prazer do encanto e o do aprendizado a cada nova 

descoberta. Ela sabe que o processo do conhecimento nunca haveria de se concluir, isso 

porque a leitura, para ela, nunca foi apenas uma questão de hábito; ao contrário, o ato de ler 

sempre lhe demandou uma disponibilidade mental, que a movia para que conseguisse ir além 

do já sabido: “Ce matin, justement, je me tiens, perplexe, dans la cuisine, un petit livre posé 

devant moi” (Ibidem, p. 51); “(...) lorsque j’assiste, tel un miraculeux insu, à la naissance sur 

le papier de phrases qui échappent à ma volonté et, s’inscrivant malgré moi sur la feuille, 

m’apprennent ce que je ne savais ni ne croyais vouloir, je jouis de cet accouchement sans 

douleur (...)” (Ibidem, p. 131). As passagens anteriormente destacadas do romance de Barbery 

vêm ao encontro da citação abaixo, de Ian Watt, extraída da obra A ascensão do romance: 

 

 

                                                 
52  Cf. WOOLF, 2007, p. 11. 



61 

 

(...) quando esquecemos que temos diante dos olhos uma página impressa, 

entregamo-nos por inteiro ao mundo de ilusão descrito pelo romance. 

Reforça esse efeito o fato de em geral lermos sozinhos e de, com o passar do 

tempo, o livro se tornar uma espécie de extensão de nossa vida pessoal – 

uma propriedade privada que guardamos no bolso ou embaixo do travesseiro 

e que nos fala de um mundo íntimo sobre o qual ninguém fala na vida 

comum (...). (WATT, 1990, p. 172) 

 

 

Renée, a autodidata, como ela mesma se qualifica, adota uma postura modesta e lúcida 

diante dos livros, característica indicada desde o título desta sub-capítulo, diante da escrita do 

outro: “(...) mes compétences en matière de kantisme sont bien peu de chose en regard de 

l’abîme de la phénoménologie” (BARBERY, 2006, p. 54). Ela reconhece ler com suas 

memórias, com seu acervo de vivências e de conhecimento, fazendo associações: “A fluidez 

da leitura [lhe] ensin[ou] a necessária humildade para lidar com o ilimitado” (YUNES, 2002, 

p. 39. Adendos nossos). Sua intuição e o seu intelecto interagem no processo de leitura, o que 

nos leva a pensar em uma prática bem-sucedida das propostas teóricas abordadas 

anteriormente. 

Entretanto, apesar de ter consciência dos benefícios de ser autodidata, Renée também, 

por sua humildade, apresenta certas dúvidas acerca de sua capacidade de compreensão. 

 

 
Pourtant, comme tous les autodidactes, je ne suis jamais sûre de ce que j’en 

ai compris. Il me semble un jour embrasser d’un seul regard la totalité du 

savoir, comme si d’invisibles ramifications naissaient soudain et tissaient 

entre elles toutes mes lectures éparses – puis, brutalement, le sens se dérobe, 

l’essentiel me fuit et j’ai beau relire les mêmes lignes, elles m’échappent 

chaque fois un peu plus (...).  (BARBERY, 2006, p. 51) 

 

 

Acerca da legitimidade do autodidatismo, em uma entrevista, Paulo Freire colocou por 

terra o autoritarismo que se vê no ensino da leitura nas escolas, que apresenta a interpretação 

de uma forma impositiva e ignora a incompletude do texto. O próprio Freire confessou 

também não ser capaz de entender tudo o que lia, reconhecendo que há uma espécie de 

sabedoria do fazer a leitura, que é obtida no exercício do ato de ler. De acordo com a atitude 

de Renée diante de um livro, Freire promove a coragem do leitor: “Então, eu acho que um dos 

princípios fundamentais para ler é aceitar que não se entendeu o que se leu. (...) temos que 

propor a Leitura Libertária, que é uma leitura da coragem de não entender o que se leu (...)” 

(FREIRE. In: BARZOTTO, 1999, p. 28-29). Quanto a esse primeiro momento de dificuldade, 

Vera Lúcia Lima aponta o seu lado positivo, positividade, aliás, percebida na personagem 

Renée Michel, pois o leitor será impulsionado a acionar o repertório de conhecimento já 
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adquirido, a fim de facilitar a sua compreensão do novo. Posto isso, a dificuldade na leitura 

ocasionará a interação dos elementos sedimentados em sua memória e o enriquecimento do 

raciocínio.  

Todas as vezes  em que o leitor se defrontar com trechos que lhe apresentem 

indefinições e o instiguem ao confronto com suas certezas, todas as vezes em  

que o leitor se deparar com fatos obscuros à sua compreensão ou 

inalcançáveis à sua lembrança, todas as vezes em que o leitor se perturbar 

com informações que o remetem ao mal-estar do desconhecido, certamente 

ele procurará dinamizar o seu acervo pessoal, institucional ou social, 

acionando seu próprio repertório para que este possa interagir com o 

repertório do texto e assim seja capaz de decidir sobre a validade das 

convenções e formular as suas respostas. (LIMA. In: YUNES, 2002, p. 77) 

 

 

Além da sua modéstia face à escrita do outro, Renée confessa que seu ecletismo 

cultural
53 

pode ter um lado negativo: o da mistura de conhecimentos. Contudo, através da sua 

autonomia, a zeladora representaria a complexidade da subjetividade moderna, isto é, o 

modelo do homem livre
54

, que possui a liberdade para se interessar por várias coisas ao 

mesmo tempo, sem preconceito, fragmentando todas as certezas e obtendo, assim, um 

conhecimento interdisciplinar: “J’ai bien une inclination coupable pour les romans policiers – 

mais je tiens ceux que je lis pour de la haute littérature.” (BARBERY, 2006, p. 72); “Au 

chapitre cinématographique (...) mon éclectisme s’épanouit. J’aime les blockbusters 

américains (...)” (Idem). Tomando por base a visão de Eliana Yunes sobre o ato de ler, Renée 

Michel se revelaria uma leitora atual, visto que o “ato de ler, tal como concebido na 

atualidade, é um ato de atualização e de despojamento do pensar e pensar-se longe dos pré-

juízos e pré-conceitos (...)” (YUNES, 2002, p. 39).  

 

 
(...) j’ai passé chaque seconde de mon existence qui pouvait être distraite au 

travail à lire, regarder des films et écouter de la musique. Mais cette frénésie 

dans la dévoration des objets culturels me semblait souffrir d’une faute de 

goût majeure, celle du mélange brutal entre des oeuvres respectables et 

d’autres qui l’étaient beaucoup moins. C’est sans doute dans le champ de la 

lecture que mon éclectisme est moins grand, quoique ma diversité d’intérêts 

y soit la plus extrême. J’ai lu des ouvrages d’histoire, de philosophie, 

d’économie politique, de sociologie, de psychologie, de pédagogie, de 

psychanalyse et, bien sûr et avant tout, de littérature. Les premières m’ont 

intéressée; la dernière est toute ma vie. (BARBERY, 2006, p. 71) 

 

                                                 
53

  Cf. BARBERY, 2006, p. 71. 

 
54

  Cf. COMPAGNON, 1998, p. 36. 
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Enfim, o que temos até este momento, acerca da análise sobre o romance L’élégance 

du hérisson é a ênfase direcionada à dupla existência que a personagem Renée Michel 

sustenta. Tal qual o título do livro sugere a seus leitores, Renée Michel, como um ouriço, 

pode revelar, ao mesmo tempo, a aparência de um ser bruto que, bem observado, mostra-se 

dotado de espantosa elegância interior.  

Em determinado momento, a narrativa é movimentada com a chegada de um novo 

morador ao edifício, com o qual a zeladora passará a conviver sem mais encobrir todo o seu 

conhecimento. Renée fica surpresa ao saber que um apartamento estava à venda, pois não 

imaginara presenciar a partida de uma família no edifício. Ela conhecia tão bem as 

características das oito famílias que ali residiam há décadas que a expectativa da chegada de 

um novo morador a desestabilizou: “Suis-je donc si habituée à cet éternel recommencement 

du même (...)?” (BARBERY, 2006, p. 126).  

Todavia, o novo vizinho, um senhor de origem japonesa, chamado Kakuro Ozu, 

determinou, logo em sua chegada, uma característica que o diferenciou dos demais 

moradores: ele se interessou em ouvir a zeladora, cujas impressões, antes, não eram válidas 

para ninguém. Logo no primeiro encontro, o homem quis saber o que ela tinha a dizer sobre a 

família de quem ele estava comprando o apartamento. A funcionária do edifício respondeu-

lhe citando o início da primeira frase do romance Ana Karenina, de Leon Tolstoi: “Vous 

savez, toutes les familles heureuses se ressemblent (...)” (Ibidem, p. 143). Mas, para o seu 

espanto, Kakuro conhecia o final dessa citação e a completou, logo em seguida: “Mais les 

familles malheureuses le sont chacune à leur façon, me dit-il en me regardant d’un air bizarre 

(...)” (Idem). 

Ao longo dos vinte e sete anos de trabalho como zeladora do prédio, Renée sempre se 

escondia, deixando pistas em suas curtas réplicas, pois sabia que os moradores não tinham 

conhecimento do que ela lia às escondidas. Através da expressão escrita de outrem, a 

personagem se revelava para si mesma, mas não queria fazê-lo abertamente. Entretanto, nessa 

primeira troca de palavras entre ela e Kakuro, a literatura estabeleceu uma cumplicidade 

implícita, aproximando duas pessoas pertencentes a realidades diferentes, em que ambos 

fragmentam as certezas estabelecidas: um homem rico e uma zeladora. A partir desse 

momento, Renée não conseguiu mais se dissolver no anonimato das massas: “Je suis 

démasquée. La panique fond sur moi” (BARBERY, 2006, p. 183). Além disso, por um acaso 

do destino, eles colocaram o nome dos seus gatos em homenagem ao escritor russo e à obra 
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em questão. O gato de Renée chama-se Léon, e os gatos de Kakuro se chamam Kitty e 

Levine, protagonistas de Ana Karenina.   

Intrigado com a coincidência, Kakuro convida Renée para jantar em seu apartamento: 

“Ainsi, nous aurons l’occasion de parler de nos goûts communs” (Ibidem, p.186). Movido por 

um interesse maior e sem se ater aos valores sociais pré-estabelecidos, o japonês tenta 

conhecer quem se esconde por trás da máscara de zeladora. Sob a censura alheia, imposta pela 

ordem social, Kakuro Ozu era o único que poderia resgatá-la da clandestinidade
55

, buscando 

estabelecer uma harmonia contrária àquela ordenação. O poder que a arte tem de unificar se 

concretiza nesse convite e Renée tem a oportunidade de rever os seus conceitos e a sua 

postura diante das pessoas. Desvendada, ela se sente desprotegida, como se estivesse despida 

mas, finalmente, as sensações corporais não a desagradam. 

 

 
Est-ce cela, se sentir nue? Tous vêtements ôtés du corps, l’esprit reste 

pourtant encombré de parures. Mais l’invitation de M. Ozu avait provoqué 

en moi le sentiment de cette nudité totale qui est celle de l’âme seule et qui, 

nimbée de flocons, faisait à présent à mon coeur comme une brûlure 

délicieuse. (BARBERY, 2006, p. 189-190) 

 

 

Convencida pela amiga Manuela, que considerou este encontro extraordinário e 

cumpriu um papel importante ao incentivar Renée a preparar-se para ele de maneira especial, 

pela primeira vez, a zeladora vai a um salão de beleza para cortar os cabelos; antes, ela o fazia 

por conta própria, em casa. Após o corte, invocando a cena do espelho também presente no 

romance Madame Bovary, Renée Michel se defronta com uma nova imagem de si diante do 

espelho e sua redefinição identitária é principiada naquele exato momento, tal qual o ocorrido 

com Emma Bovary. Em ambas as cenas, as protagonistas se mostram satisfeitas com a 

descoberta de uma outra imagem de suas figuras mesmas. Porém, enquanto Emma acredita, 

finalmente, refletir as características físicas da mulher apaixonada, figura sempre almejada 

por ela, Renée se contenta, apenas, em ter um ar respeitável: 

 

 
Une coiffure peut-elle nous transformer à ce point? Je ne crois pas moi-

même à mon propre reflet dans la glace. Le casque noir emprisonnant une 

figure que j’ai déjà dite ingrate est devenu vague légère batifolant autour 

d’un visage qui n’est plus si laid. Cela me donne un air... respectable. 

(BARBERY, 2006, p. 200) 

 

                                                 
55  No romance, o adjetivo “clandestina” foi empregado no primeiro capítulo da quarta parte.   
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Nesse encontro mais íntimo, Kakuro ultrapassa a visão estereotipada reservada à 

zeladora e percebe que Renée é uma mulher bastante interessante: “Vous êtes une personne 

peu ordinaire (...) Une concierge qui lit Tolstoï et écoute Mozart (...)” (BARBERY, 2006, 

p.242). A partir de então, temos irrompidos, do inconsciente de ambas as personagens do 

romance de Barbery, os desejos que, podendo ser recalcados, ao contrário, vêm à tona. 

Apresentado o enredo fundamental de Renée Michel, personagem de L’élégance du 

hérisson, concluímos esta parte invocando Eliana Yunes, que defende a troca de 

conhecimentos com o outro para que a leitura consiga atingir o seu caráter transformador. 

Segundo a autora: 

 

 
Enquanto o leitor que alcançou a condição comunicante de uma escritura não 

reconhecer no interlocutor um outro eu, isto é, não solidarizar-se com seu 

direito de dizer, pensar e querer (...), as práticas de leitura não servirão para 

mais que notas e ilustrações, sem efeito transformador da tendência à inércia 

no social dominante. Ler é solidarizar-se pela reflexão, pelo diálogo com o 

outro (...). (YUNES, 2002, p. 32) 

 

 

Assim, voltamos nossa análise, na seção seguinte, à personagem Paloma Josse que, tal 

qual Renée Michel, utiliza, como leitora, uma máscara, mas, lançando mão da escrita na 

confecção de dois diários, deixou-se, aos poucos, revelar, solidarizando-se, enfim, pelo já 

destacado diálogo com o outro.  
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2.3 Paloma Josse, uma leitora sensível e crítica 

 

«Les choses que la littérature peut rechercher et enseigner 

sont peu nombreuses mais irremplaçables, avançait Italo 

Calvino: la façon de regarder le prochain et soi-même, 

[...] d’attribuer de la valeur à des choses petites ou 

grandes, [...] de trouver les proportions de la vie, et la 

place de l’amour en elle, et sa force et son rythme, et la 

place de la mort, la façon d’y penser et de ne pas y penser 

(...)» 

  

Ítalo Calvino. In: La littérature, pour quoi faire? 

 

 

Je déteste cette fausse lucidité de la maturité. (...) «La vie 

a un sens que les grandes personnes détiennent» est le 

mensonge universel auquel tout le monde est obligé à 

croire. Quand, à l’âge adulte, on comprend que c’est faux, 

il est trop tard. (...) Il ne reste plus qu’à  s’anesthésier  

comme on peut en tentant de se masquer le fait qu’on ne 

trouve aucun sens à sa vie et on trompe ses propres 

enfants pour tenter de mieux convaincre soi-même. 

 

 Muriel Barbery, L’élégance du hérisson. 

 

 

Ao longo do romance L’élégance du hérisson, as vozes das protagonistas Renée 

Michel e Paloma Josse se alternam. Dotadas de uma sensibilidade crítica permanente, que as 

ajudou a redefinir sua identidade pela alteridade, ambas têm dificuldade de se integrar ao 

grupo de referência burguês que as cerca e, por isso, preferem não se manifestar oralmente. O 

emprego do estilo indireto livre, procedimento artístico que consiste em apresentar o discurso 

interior da personagem, conforme exposto na introdução, leva os leitores a conhecerem as 

ideias de Renée através de suas reflexões, e as de Paloma, pela via da escrita de dois diários, 

intitulados Journal du mouvement du monde e Pensée profonde. O primeiro diário faz a 

descrição daquilo com que sua visão e sua audição entraram em contato; já no segundo, a 

menina expressa uma tentativa de compreensão dessa realidade. A opção feita por Paloma, a 

de transferir para a escrita a sua leitura de mundo e, assim, distanciar-se das pessoas, não 

exclui sua dificuldade no ato da escrita e a personagem se mostra, inclusive, bastante 

consciente disso: “Par exemple, pour écrire une pensée profonde, il faut que je me mette dans 

une strate très spéciale, sinon les idées et les mots ne viennent pas. Il faut que je m’oublie et 

en même temps que je sois hyperconcentrée” (BARBERY, 2006, p. 165). 
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A personagem Paloma Josse, uma adolescente de doze anos, moradora do edifício 

onde Renée Michel trabalha, não se sente confortável na companhia de seus pais e de sua irmã 

mais velha, Colombe. A superficialidade das conversas – “(...) ah, la méprisable  vacuité  de  

l’existence  bourgeoise!”  (BARBERY, 2006, p. 19) –, a alienação do cotidiano, o egoísmo e 

a falsidade de sua família
56

 sempre a incomodaram muito. A fim de evitá-los, ela se isola em 

seu quarto, voltando-se ao único paraíso que realmente vale a pena: a sua intimidade
57

: “(...) 

je m’isole là où on ne peut pas me trouver. Je veux juste pouvoir écrire mes Pensées 

profondes et mon Journal du mouvement du monde en paix et, avant, je voulais seulement 

pouvoir penser tranquillement dans ma tête sans être perturbée (...)” (BARBERY, 2006, p. 

221). Esse afastamento voluntário contribuiu para marcar a diferença existente entre ela e as 

demais meninas de sua idade e classe social. Incompreendida, a família Josse considera o 

comportamento da jovem estranho e excêntrico; em contrapartida, Paloma reconhece a 

necessidade do silêncio para o seu autoconhecimento, pré-requisito, segundo a personagem, 

que demonstra uma maturidade incomum à sua pouca idade, para toda ação que se quer sábia: 

“Que  le  silence  serve  à  aller  à  l’intérieur, qu’il  soit nécessaire pour ceux qui ne sont pas 

intéressés que par la vie au-dehors (...)” (Ibidem, p. 87). Ela se mostra consciente de estar 

inserida em uma sociedade injusta, em que as diferenças, ao contrário do que ela considera ser 

correto, não concorrem para o enriquecimento. A família Josse, impossibilitada de “ler” a 

verdade do seu comportamento, não desconfia de que Paloma é uma menina extremamente 

inteligente, crítica e criativa, que busca atribuir sentido ao mundo a partir de suas primeiras 

experiências em família, experiências essas que servem como fundamento para o seu 

aprendizado.  

 

 
Déjà, si on regarde les enfants de mon âge, c’est un abysse. Comme je n’ai 

pas trop envie qu’on me remarque et que dans une famille où l’intelligence 

est une valeur suprême, une enfant surdouée n’aurait jamais la paix, je tente, 

au collège, de réduire mes performances (...) Il faut se donner du mal pour se 

faire plus bête qu’on n’est. (BARBERY, 2006, p. 21) 

 

 

Assim, Paloma, desgostosa com as suas experiências intímas e cheia de dúvidas sobre 

si própria, é forçada a procurar, sozinha, um meio de compreensão da vida, escondendo da 

família a sua própria inteligência. Embora suas reflexões sobre o valor das relações humanas 

                                                 
56  Cf. BARBERY, 2006, p. 278. 

 
57  Cf. PENNAC, 1992, p. 36. 
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tenham bastante consistência, o seu engajamento é marcado por uma atividade lúdica, o que 

reflete, apesar da maturidade precoce, sua pouca idade. De acordo com as ideias de 

Bartolomeu Queirós, através da flexibilidade do pensamento juvenil, Paloma se encontraria 

próxima à criação artística: “Mas todo ato criador é cheio de infância. (...) E se me indago 

sobre os elementos que estão presentes no ato criador, eu também me respondo ser a 

liberdade, a espontaneidade, a fantasia, a inventividade” (QUEIRÓS. In: YUNES, 2002, 

p.160).  

Em busca de explicações para os seus questionamentos, a menina foi capaz de 

organizar-se interiormente através da escrita, às escondidas, alcançando a capacidade de 

expressão, sem, entretanto, cultivar o desejo de se comunicar e de compartilhar com outrem a 

singularidade do seu olhar sobre o existir. A sua leitura de mundo teve por atalho uma simples 

necessidade de escrita, extensão de si própria, que dá sentido ao seu cotidiano e parece levá-la 

a questionamentos férteis, ainda que estes fossem excessivamente pessimistas para a sua 

juventude: “Les gens croient poursuivre les étoiles et ils finissent comme des poissons rouges 

dans un bocal (...) la vie est déjà toute tracée et c’est triste à pleurer: personne ne semble avoir 

songé au fait que si l’existence est absurde, y réussir brillamment n’a pas plus de valeur qu’y 

échouer” (BARBERY, 2006, p. 20-21). Compreende-se, portanto, que a escrita de Paloma 

não ignora a densidade diante do absurdo da vida, assumindo uma postura perplexa de dúvida 

e contestação, conforme, aliás, espera-se que seja a leitura feita por um leitor atento. 

Devido a esse sentimento de insatisfação, Paloma decidiu que, no final do ano letivo, 

dia dezesseis de junho, ela colocaria fogo em seu apartamento vazio e se suicidaria em 

seguida, com a ajuda dos tranquilizantes que sua mãe costuma tomar: “Sans appartement et 

sans fille, ils penseront peut-être à tous les Africains morts, non?” (Ibidem, p. 24). Muito 

precocemente, a menina percebe que a vida é um caos e que só a morte conseguiria impor 

algum tipo de organização. 

Contudo, antes de promover esse atentado contra o espaçoso apartamento familiar – 

“Mais mes parents et Colombe s’imaginent qu’ils nagent dans l’océan parce qu’ils vivent dans 

leurs quatre cents mètres carrés encombrés de meubles et de tableaux.” (Idem) – e contra a 

sua própria vida, Paloma se impõe dois objetivos: primeiro, o de conseguir ler na íntegra os 

seus mangás preferidos, isto é, as estórias em quadrinhos japonesas; e, em segundo lugar, o de 

escrever, em seu caderno, o maior número possível de pensamentos profundos
58

. As leituras 

feitas por Paloma não são aprovadas por sua mãe: “Maman ne comprend pas qu’une petite-

                                                 
58  Cf. BARBERY, 2006, p. 23. 



69 

 

fille-aussi-douée-que-toi puisse lire des mangas. (...) Elle croit que je m’abreuve de sous-

culture et je ne la détrompe pas” (BARBERY, 2006, p. 22). Mais à frente, veremos que as 

críticas vêm de ambas as partes, pois a filha questiona o mau aproveitamento das obras-

primas lidas pela sua mãe, a senhora Josse. Antoine Compagnon se opõe ao posicionamente 

da mãe de Paloma ao afirmar que a literatura não deve se limitar a conceitos preestabelecidos 

mas, ao contrário, deve valorizar a sensibilidade do leitor:    

 

 
Tout jugement de valeur repose sur un constat d’exclusion. Dire que tel texte 

est littéraire, c’est toujours sous-entendre que tel autre ne l’est pas. Le 

rétrécissement institutionnel de la littérature au XIXe siècle ignore que, pour 

celui qui lit, ce qu’il lit est toujours de  la  littérature, que ce soit Proust ou 

un roman-photo, et néglige la complexité des niveaux de littérature (comme 

il y a des niveaux de langue) dans la société. La littérature, au sens restreint, 

ce serait seulement la littérature savante, non la littérature populaire. 

(COMPAGNON, 1998, p. 33-34) 

 

 

Para expressar a leitura que faz da vida, de acordo com seus pontos de vista e valores, 

através da linguagem escrita, a jovem parece desprezar a velocidade e a suposta praticidade 

midiática, indo na contramão do comportamento percebido entre os adolescentes de sua idade. 

Assim como Renée era avessa à televisão, na era dos computadores, a jovem Paloma prefere 

registrar em um caderno os seus pensamentos, demonstrando que o seu objetivo é, além de 

intelectual, voltado para os seus próprios interesses. Ao contrário da maioria dos jovens, o 

desejo de Paloma é o de superar-se intelectualmente, e não o de divulgar suas capacidades nas 

redes sociais, ao mundo: “(...) mon Everest à moi, c’est une exigence intellectuelle. Je me suis 

donné pour objectif d’avoir le plus de pensées profondes possible et de les noter dans ce 

cahier: si rien n’a de sens, qu’au moins l’esprit s’y confronte” (BARBERY, 2006, p. 23).  

Ainda que muitos receassem a “morte” do livro após o surgimento da televisão, do 

cinema, dos jogos eletrônicos, da internet e, atualmente, com o desenvolvimento de suportes 

digitais de leitura e de escrita, o progresso não rouba a cena no romance L'élégance du 

hérisson, cuja autora se mostra indiferente a essa suposta crise na literatura e na leitura 

tradicional, ao colocar em evidência o objeto livro e ao valorizar a escrita manual dentro da 

sua narrativa, merecendo destaque o fato de que uma das personagens de relevo no romance, a 

personagem Paloma Josse, escreve dois diários. Dessa forma, Muriel Barbery ratifica o 

pensamento de Antoine Compagnon: “Il est temps de faire à nouveau l’éloge de la littérature, 

de la protéger de la dépréciation, à l’école et dans le monde” (COMPAGNON, 2007, p. 59). 

Mesmo diante dos avanços tecnológicos e digitais, de acordo com Jean-Yves Mollier, 
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historiador do livro e da leitura, “cela ne va pas tuer l’écrit ni supprimer le livre tel que nous 

le connaissons, simplement en réduire la place” (MOLLIER, 2008, p. 18). Segundo ele, seria 

um engano acreditar que a prática de leitura diminuiu, pois ela está sendo realizada de 

maneira diferente, por intermédio de uma tela. Sendo assim, acreditamos que, seja 

reproduzida tradicionalmente, em papel, seja através de telas de computadores portáteis, o ato 

da leitura, a exemplo da atualização realizada por Barbery, permanece significativo e, 

principalmente, dada a sua importância à intelectualidade, atemporal. 

A falta de exemplo familiar e de encorajamento – seu pai é um deputado que se diz de 

esquerda, mas que leva uma vida burguesa; sua mãe, doutora em Letras, utiliza o 

conhecimento adquirido ao longo de anos de estudo apenas para elaborar convites de jantar 

sem cometer erros de ortografia e, finalmente, sua irmã, que adota uma postura egocêntrica ao 

acreditar que a vida é uma batalha permanente, na qual é preciso destruir o outro para vencer 

– “Donc non seulement elle passe son temps à tenter de m’écraser par tous les moyens 

possibles, mais en plus, elle voudrait que je lui dise, l’épée sous le menton, qu’elle est la 

meilleure et que je l’aime” (BARBERY, 2006, p. 86) –, talvez tenham sido o grande impulso 

para o início da sua procura pela compreensão daquilo que, antes, era somente sentido por ela: 

“Et du coup, je ne me reconnais dans aucune croyance, dans aucune de ces cultures familiales 

incohérentes” (Ibidem, p. 281). Segundo Eliana Yunes, todo ser humano tem necessidade de 

expressar a sua compreensão de mundo, a qual contribui para a construção da própria 

identidade, independente do suporte utilizado. A autora afirma que “a situação extremamente 

humana de dizer, e consequentemente de dizer-se, corresponde ao papel de criar e expressar 

uma visão de mundo que se materializa no discurso sobre qualquer suporte (...)” (YUNES, 

2002, p. 33).  

Embora o seu repertório cultural ainda não seja extenso, – “J’ai beau être surdouée, je 

préfère quand même les B.D. ou bien la littérature.” (BARBERY, 2006, p. 170) –, Paloma 

Josse já é capaz de pensar sobre o valor da Literatura: 

 

 
À part l’amour, l’amitié et la beauté de l’Art, je ne vois pas grand-chose 

d’autre qui puisse nourrir la vie humaine. L’amour et l’amitié, je suis trop 

jeune encore pour y prétendre vraiment. Mais l’Art... si j’avais dû vivre, 

c’aurait été toute ma vie. Enfin, quand je dis l’Art, il faut me comprendre: je 

ne parle pas que des chefs-d’oeuvre de maîtres. (...) Non, moi je pense à la 

beauté dans le monde, à ce qui peut nous élever dans le mouvement de la 

vie. Le journal du mouvement du monde sera donc consacré au mouvement 

des gens, des corps (...) De la grâce, de la beauté, de l’harmonie, de 

l’intensité. (BARBERY, 2006, p. 34-35) 
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Ao observar a sua própria mãe, ela conclui que a escrita literária não consegue 

proporcionar um maior entendimento da vida, caso o leitor não atue de maneira efetiva na 

concretização da obra, envolvendo-se, ativamente, no processo de construção de sentidos: 

“Ma mère, qui a lu tout Balzac et cite Flaubert à chaque dîner, démontre chaque jour à quel 

point l’instruction est une escroquerie fumante” (BARBERY, 2006, p. 49). Buscando 

revitalizar o sentido da Literatura, Paloma tenta imaginar a aproximação entre a imagem, via 

satélite, e a escrita: “Et si, (...) la littérature, c’était une télévision qui nous montre tout ce 

qu’on rate?” (Ibidem, p. 108). Acerca da importância da Literatura no século XXI, o teórico 

Antoine Compagnon, em sua aula inaugural no Collège de France, fez alguns 

questionamentos, chamando a atenção para a necessidade de uma reflexão coletiva:  

 

 

Quelles valeurs la littérature peut-elle créer et transmettre dans le monde 

actuel? Quelle place doit être la sienne dans l’espace public? Est-elle 

profitable dans la vie? (...) Y a-t-il vraiment encore des choses que seule la 

littérature puisse nous procurer? La littérature est-elle indispensable, ou bien 

est-elle remplaçable? (COMPAGNON, 2007, p. 27) 

 

 

Ao comparar as duas mais evidentes leitoras internas do romance L’élégance du 

hérisson, o contraste entre Renée Michel e a Senhora Josse é flagrante. Enquanto Renée soube 

resgatar, nos livros, o conhecimento suficiente para interpretar o mundo e repensar certos 

valores pré-estabelecidos, conseguindo posicionar-se, através de suas escolhas, de maneira 

inteligente, a Senhora Josse limitava-se a fazer referências literárias fora de contexto, fazendo 

com que ninguém entendesse, ao certo, o que ela pretendia expressar e, por isso, tais 

referências perdiam o seu valor: “‘Colombe, ne fais pas ta Guermantes’, ‘Ma puce, tu es une 

vraie Sanseverina’” (BARBERY, 2006, p. 20). A fim de tentar compreender a 

superficialidade e o jogo de aparências empreendido por sua mãe, como leitora, apesar de esta 

deixar-lhe o exemplo de uma vida dedicada ao estudo formal, Paloma analisa a sua própria 

realidade como estudante. Ela acredita que o problema da educação esteja na base do ensino 

da Língua francesa na escola: a quantidade de exercícios de sistematização transformaria a 

literatura em um instrumento pedagógico limitado e podaria a criatividade e a possível 

aproximação entre o texto literário e o leitor. Eni Orlandi acredita que “as condições de 

produção da leitura abrangem mecanismos bastante complexos e que não se resolvem no 

imediatismo de relações escolares mal colocadas” (ORLANDI. In: BARZOTTO, 1999, p.58). 
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O texto literário seria mais bem aproveitado se este ajudasse a trazer, para o contexto escolar, 

uma leitura de mundo efetiva, ou seja, uma compreensão social e individual. 

 

 
Mme Maigre se résume à une longue suite d’exercices techniques, qu’on 

fasse de la grammaire ou de la lecture de textes. Avec elle, on dirait qu’un 

texte a été écrit pour qu’on puisse en identifier les personnages, le narrateur, 

les lieux, les péripéties, les temps du récit, etc. Je pense qu’il ne lui est 

jamais venu à l’esprit qu’un texte est avant tout écrit pour être lu et 

provoquer des émotions chez le lecteur. (...) Sans parler du fait que les 

esprits des collégiens sont à mon avis plus ouverts à la littérature que ceux 

des lycéens ou des étudiants. (...) Au lycée, c’est plus dur: l’âge adulte pointe 

son nez, on a déjà l’intuition des moeurs des grandes personnes, on se 

demande de quel rôle et de quelle place on héritera dans la pièce, et puis 

quelque chose s’est déjà gâté (...). (BARBERY, 2006, p. 166-167) 

 

 

Mesmo ainda sem ter a consciência de conceitos teóricos complexos, a menina 

percebeu que um texto tem por primeira função provocar os sentimentos do leitor. Além 

disso, o texto preconiza, através da voz da menina Josse, que quanto mais cedo essa 

sensibilização for feita, maior será a possibilidade de os indivíduos se formarem como futuros 

bons leitores e, tão jovem, ela é capaz de compreender que “a literatura é feita de fantasia. (...) 

E a literatura é feita de palavras, e é necessário um projeto de educação capaz de despertar o 

sujeito para o encanto das palavras” (QUEIRÓS. In: YUNES, 2002, p. 160). 

Paloma Josse critica, ainda, a leitura matinal e mecânica de seu pai. Em sua opinão, a 

leitura de vários jornais, feita pelo Senhor Josse, simboliza a sua necessidade incessante de 

confirmação de sua identidade. De acordo com a percepção da menina, o pai lê 

 

 
Plusieurs journaux, en fait: Le Monde, Le Figaro, Libération et, une fois la 

semaine, L’Express, Les Échos, Time Magazine et Courrier international. 

(...) C’est comme ça que papa se bâtit chaque jour. (...) Ainsi vit-on sa vie 

d’homme, dans notre univers: il faut sans cesse reconstruire son identité 

d’adulte, cet assemblage bancal et éphémère, si fragile, qui habille le 

désespoir et, à soi devant sa glace, raconte le mensonge auquel on a besoin 

de croire. (BARBERY, 2006, 95-96) 

 

 

 É importante ressaltar também que, assim como Renée Michel, a menina não se 

esquece de valorizar a importância do aprendizado da gramática para uma boa expressão oral, 

uma boa leitura e uma boa escrita: “Moi, je crois que la grammaire, c’est une voie d’accès à la 

beauté. Quand on parle, quand on lit ou quand on écrit, on sent bien si on a fait une belle 
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phrase ou si on est en train d’en lire une. On est capable de reconnaître une belle tournure ou 

un beau style” (BARBERY, 2006, p. 168). 

Ainda que portadora de uma pequena bagagem de vivência, a sensibilidade e o 

entendimento particulares de Paloma permitiam-lhe expressar seu modo de pensar e de ler as 

relações entre os homens e o mundo, delineados pela linguagem escrita: “Et moi, je suis peut-

être la plus grande victime de cette contradiction parce que, pour une raison inconnue, je suis 

hypersensible à tout ce qui est dissonant (...)” (Ibidem, p. 281).  

Observadora, a menina é capaz de construir fluxos de pensamento maduros e 

coerentes, formulando, através deles, possíveis compreensões do mundo. Seu desejo de viver 

em uma sociedade mais reflexiva, que não fosse dirigida pelos caprichos de alguns, é 

externado em variados momentos da narrativa. Paloma Josse avaliou a injustiça do progresso 

social, criticando o poder da palavra sobre o da ação. Ela percebeu que os que sabem 

empregar melhor as palavras, fazendo-se entender pelos outros, têm mais poder e força sobre 

aqueles que possuem mais atitude, mas que não conseguem expressar seus pontos de vista e 

suas vontades:  

 

 
(...) les hommes vivent dans un monde où ce sont les mots et non les actes 

qui ont du pouvoir, où la compétence ultime, c’est la maîtrise du langage. 

C’est terrible, parce que, au fond, nous sommes des primates programmés 

pour manger, dormir, nous reproduire, conquérir et sécuriser notre territoire 

et que les plus doués pour ça, (...) se font toujours avoir par les autres, ceux 

qui parlent bien (...) Les hommes vivent dans un monde où ce sont les faibles 

qui dominent. (BARBERY, 2006, p. 56) 

 

 

Após a visita de sua avó paterna, que se encontrava internada em um asilo de luxo, 

Paloma recolhe e registra os fatos vividos, elaborando uma bela reflexão sobre a importância 

da construção de um bom presente para a solidificação de um futuro satisfatório: “Mais si on 

redoute le lendemain, c’est parce qu’on ne sait pas construire le présent et quand on ne sait 

pas construire le présent, on se raconte qu’on le pourra demain et c’est fichu parce que demain 

finit toujours par devenir aujourd’hui, vous voyez?” (BARBERY, 2006, p. 137). 

A chegada do enigmático vizinho de origem japonesa, Kakuro Ozu, personagem 

mencionada na seção anterior, torna-se um acontecimento inusitado para a jovem, que sempre 

demonstrou o seu interesse pela leitura de mangás e pela cultura oriental: “C’est bien ma 

veine, il faut que ça arrive juste avant que je meure! (...) C’est vraiment trop injuste” (Ibidem, 

p. 148). Kakuro e Paloma tiveram a oportunidade de se conhecer no dia em que eles ficarm 
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presos no elevador do edifício: “Moi, j’étais contente parce que mon gros côté japonais est 

forcément content de parler avec un vrai monsieur japonais” (BARBERY, 2006, p. 152). 

Quanto a Kakuro Ozu, ele aproveita essa primeira oportunidade para dividir com a menina as 

suas impressões sobre a zeladora, Renée Michel: “Je m’intéresse beaucoup à notre concierge, 

Mme Michel. Je voudrais avoir ton avis. (...) Je crois qu’elle n’est pas ce qu’on croit” (Idem). 

Já há algum tempo, a lógica e a linearidade da escrita desfizeram, em Paloma, a 

simultaneidade do gesto e da palavra mas, ao lado desse novo conhecido, a jovem, assim 

como Renée, sentiu-se mais livre para expressar a vontade de compartilhar oralmente a sua 

leitura sobre alguém. Aberta e sem preconceitos, o modo que a menina tem de enxergar e 

caracterizar a zeladora é bastante peculiar e poético: a senhora Michel tem a elegância de um 

ouriço
59

. Como se pode notar é a personagem Paloma quem verbaliza, no âmbito da obra, o 

título do romance da escritora Muriel Barbery. 

 

 
Comment dire? Elle respire l’intelligence. Et pourtant, elle s’efforce, hein, ça 

se voit qu’elle fait tout son possible pour jouer à la concierge et pour paraître 

débile. Mais moi, je l’ai déjà observée (...) Mme Michel, elle a l’élégance du 

hérisson: à l’extérieur, elle est bardée de piquants, une vraie forteresse, mais 

j’ai l’intuition qu’à l’intérieur, elle est aussi simplement raffinée que les 

hérissons, qui sont des petites bêtes faussement indolentes, farouchement 

solitaires et terriblement élégantes. (BARBERY, 2006, p. 152-153) 

 

  

A partir desse momento, na narrativa, as relações entre essas três personagens 

começam a ser estabelecidas e, pouco a pouco, estreitam-se. O interesse mútuo e a 

curiosidade com relação ao outro favorecem o tecer de laços que pareceriam improváveis. 

Graças a esse novo contato, Paloma desbloqueia a fala e, de maneira natural, o estrangeiro 

consegue despertar nela a vontade de interagir: “Les amis de l’étranger, à part les belles âmes 

qui se sentent obligées de faire le bien, ne sauraient être que ceux qui se sentent étrangers à 

eux-mêmes” (KRISTEVA, 1988, p. 37). Em segredo, eles decidem adotar uma postura mais 

atenta às atitudes da Renée. 

Embora Paloma tenha sido cautelosa ao se expor em suas relações, para a sua surpresa, 

ela conhece uma pessoa aparentemente mais rica do que todos os moradores do seu edifício, 

mas que possui a sensibilidade de se interessar pelo outro, mesmo que esse outro não pertença 

à sua classe social. Graças a essa amizade, a menina começa a relativizar as suas opiniões. 

Assim como apontado nas seções anteriores deste capítulo, o espelho é retomado, mas dessa 

                                                 
59  Cf. BARBERY, 2006, p. 153. 
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vez, sob as impressões de Paloma Josse. Segundo a menina, devido à indiferença e ao 

egoísmo perante o outro, o espelho não conseguiria refletir a essência que se esconde em cada 

indivíduo. É a própria Paloma quem diz que 

 

 
(...) c’est la première fois que je rencontre quelqu’un qui cherche les gens et 

qui voit au-delà. Ça peut paraître trivial mais je crois quand même que c’est 

profond. Nous ne voyons jamais au-delà de nos certitudes et, plus grave 

encore, nous avons renoncé à la rencontre, nous ne faisons que nous 

rencontrer nous-mêmes sans nous reconnaître dans ces miroirs permanents. 

(...) Moi, je supplie le sort de m’accorder la chance de voir au-delà de moi-

même et de rencontrer quelqu’un. (BARBERY, 2006, p. 154) 

 

 

A amizade com o japonês faz com que, aos poucos, a sua ideia de suicídio vá sendo 

abandonada: “Je suis bien embêtée: si je mets le feu à l’appartement, ça risque d’endommager 

celui de Kakuro” (BARBERY, 2006, p. 205). Paloma representaria, portanto, a imagem de 

um sujeito nunca acabado, mas em permanente formação. 

Concluímos este capítulo, que se dedica a analisar a relação de cada uma das três 

personagens em destaque nos romances de Flaubert e de Barbery com a sociedade através da 

leitura, com a personagem mais jovem do grupo, mas que, de acordo com o que pode ser 

depreendido de nosso estudo, faz com que ela seja uma espécie de ponto de encontro, que se 

dá, sempre, pela via da leitura, de personagens distintas não apenas no tempo mas, 

principalmente, no que diz respeito às funções sociais. Assim sendo, reconhecendo a leitura e, 

especialmente, a sua função formadora, como o grande elo entre essas três figuras textuais, 

damos prosseguimento à nossa análise, agora voltando as atenções, de forma mais especifica, 

para os efeitos da leitura nos romances estudados.  
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3 PERDIÇÃO E REDENÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS 

 

 

3.1 A perdição da personagem Emma Bovary 

 

 

Tout et elle-même lui étaient insupportables. Elle aurait 

voulu, s’échappant comme un oiseau, aller se rajeunir 

quelque part, bien loin, dans les espaces immaculés. 

 

Gustave Flaubert, Madame Bovary. 

 

 

Como parece ter ficado claro no decorrer desta análise, no romance Madame Bovary, a 

trajetória da protagonista se enquadraria nas caraterísticas referentes ao destino da heroína 

romântica, ou seja, um destino condenado ao fracasso, pois o amor e a felicidade lhe são 

recusados. O autor Gustave Flaubert vincula a perdição de sua personagem, Emma Bovary, ao 

ato de leitura e à sua capacidade inventiva que conjuga, de forma distorcida, o universo 

exterior à sua interioridade de leitora. Posto isso, a leitura, para Emma, ao passo que teve a 

função de entretê-la, mostrando-lhe uma realidade bastante diversa da sua, acabou por 

representar um obstáculo ao seu equilíbrio mental, incitando-a a um comportamento 

preguiçoso e alienado que, por mais de um momento no enredo, desencadeou choques com a 

realidade
60 

e perturbações emocionais. Logo, nas mãos de Emma, a literatura não consegue 

cumprir o seu papel artístico, que, a partir da fusão entre o sonho e a realidade, forma, ou 

ainda, renova, de maneira sadia, a percepção de mundo do leitor, ajudando-o a conferir mais 

sentido à sua existência. Sendo assim, a postura adotada pela personagem não condiz com a 

afirmação de Antoine Compagnon, quanto à função inspiradora que a literatura possui, 

contribuindo na personalidade do leitor ou promovendo a maturidade dos sentimentos perante 

o mundo: “Source d’inspiration, la littérature aide au développement de notre personnalité ou 

de notre éducation sentimentale (...)” (COMPAGNON, 2007, p. 62).  

A retomada e a concretização carnal do relacionamento com Léon Dupuis não 

satisfazem ainda a busca sentimental de Emma, embora a sua condição de mulher adúltera a 

excitasse consideravelmente, graças ao caráter criativo de sua atividade leitora: “(...) brûlée 

plus fort par cette flamme intime que l’adultère avivait, haletante, émue, tout en désir, elle 

ouvrait sa fenêtre, aspirait l’air froid, éparpillait au vent sa chevelure trop lourde, et, regardant 

les étoiles, souhaitait des amours de prince” (FLAUBERT, 1947, p. 306). Os sinais de 

                                                 
60  Cf. WATT, 1990, p. 178. 
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reprovação, no que concerne às atitudes de Léon e às suas próprias, não tardam a aparecer: 

“(...) l’accusant d’indifférence (quand il arriva en retard à leur rendez-vous) et se reprochant à 

elle-même sa faiblesse, elle passa l’après-midi le front collé contre les carreaux” 

(FLAUBERT, 1947, p. 295-296. Adendos nossos). Em seus encontros clandestinos, em um 

quarto de hotel, na cidade de Rouen, Emma se mostra ofendida com a ausência de palavras 

poéticas, da parte de Léon, as quais povoam seu imaginário, baseadas nos diálogos das 

estórias de romances sentimentais que ela lera no convento e que complementariam as suas 

expectativas de amante apaixonada: “Quel calme dans ce temps-là! Comme elle enviait les 

ineffables sentiments d’amour qu’elle tâchait, d’après des livres, de se figurer” (Ibidem, 

p.300). Ao longo de toda a trama, o escritor Gustave Flaubert põe em evidência a relação 

entre a arte escrita e a vida de sua protagonista, demonstrando que as experiências literárias 

desta conseguiram explorar a sua sensibilidade de receptora. Sendo assim, Flaubert não reduz 

a arte e nem limita os efeitos que ela é capaz de produzir. Afrontada, Emma denigre a 

masculinidade de Léon e o distancia da imagem de herói que ela havia reservado ao rapaz, a 

fim de justificar a sua frustração: 

 

 
Ce manque de parole au rendez-vous lui semblait un outrage, et elle 

cherchait encore d’autres raisons pour s’en détacher: il était incapable 

d’héroïsme, faible, banal, plus mou qu’une femme, avare, d’ailleurs, et 

pusillanime. (...) Mais le dénigrement de ceux que nous aimons, toujours 

nous en détache quelque peu. Il ne faut pas toucher aux idoles: la dorure en 

reste aux mains. (FLAUBERT, 1947, p. 298-299) 

 

 

A perdição de Emma Bovary começa a se concretizar após essa última tentativa de 

vivenciar momentos arrebatadores ao lado de um homem. Ela se reconhece através das 

lembranças literárias que possui e, para a sua aflição, a nova fase da relação com Léon 

também não consegue enquadrar-se em seu imaginário. Sua decepção e a falta de entusiasmo 

e desejo se traduzem, inicialmente, na escrita de cartas que se queriam apaixonadas, mas que 

denotam, na realidade, indiferença para com Léon. Ainda assim, durante algum tempo, Emma 

continua insistindo no envio de correspondências, de acordo com o que ela considera ser um 

dever de toda mulher que possui um amante: 

 

 
Elle n’en continuait pas moins à lui écrire des lettres amoureuses, en vertu de 

cette idée, qu’une femme doit toujours écrire à son amant. Mais, en écrivant, 

elle percevait un autre homme, un fantôme fait de ses plus ardents souvenirs, 
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de ses lectures les plus belles, de ses convoitises les plus fortes (...)”. 

(FLAUBERT, 1947, p. 308) 

 

 

A intimidade crescente entre essas personagens não colaborou para o fortalecimento 

do sentimento, que permaneceu recalcado por causa das adversidades da primeira 

aproximação. Com o passar do tempo, o ato de adultério, do qual ela se orgulha, tornou-se 

rotineiro e sem emoção. Sem mais os obstáculos de outrora, o encanto, de ambas as partes, 

perdeu a sua força. A tal promessa de felicidade, ao lado de Léon, pareceu-lhe irrisória e 

cansativa. As duas citações a seguir ilustram tais sensações.  

 

 
Ils en vinrent à parler plus souvent de choses indifférentes à leur amour; et, 

dans les lettres qu’Emma lui envoyait, il était question de fleurs, de vers, de 

la lune et des étoiles, ressources naïves d’une passion affaiblie, qui essayait 

de s’aviver à tous les secours extérieurs. Elle se promettait continuellement, 

pour son prochain voyage, une félicité profonde; puis elle s’avouait ne rien 

sentir d’extraordinaire. Cette déception s’effaçait vite sous un espoir 

nouveau, et Emma revenait à lui plus enflammée, plus avide. (FLAUBERT, 

1947, p. 299) 

 

 
Ils se connaissaient trop pour avoir ces ébahissements de la possession qui 

en centuplent la joie. Elle était aussi dégoûtée de lui qu’il était fatiguée 

d’elle. Emma retrouvait dans l’adultère toutes les platitudes du mariage. 

Mais comment pouvoir s’en débarrasser? Puis, elle avait beau se sentir 

humiliée de la bassesse d’un tel bonheur, elle y tenait par habitude ou par 

corruption; et, chaque jour, elle s’y acharnait davantage, tarissant toute 

félicité à la vouloir trop grande. Elle accusait Léon de ses espoirs déçus, 

comme s’il l’avait trahie; et même elle souhaitait une catastrophe qui amenât 

leur séparation, puisqu’elle n’avait pas le courage de s’y décider. (...) et il 

devenait à la fin si véritable, et accessible, qu’elle en palpitait émerveillée, 

sans pouvoir néanmoins le nettement imaginer, tant il se perdait comme un 

dieu, sous l’abondance de ses attributs. (...) car ces élans d’amour vague la 

fatiguaient plus que de grandes débauches. (FLAUBERT, 1947, p. 308) 

 

 

Embora a desgraça sentimental de Emma Bovary fosse um segredo que não se queria 

revelar, as suas ruínas moral e financeira ficaram conhecidas por todos os habitantes da cidade 

de Yonville-L’abbaye. Ao tentar acompanhar a moda e a decoração de interior parisiense, 

guiada pela leitura de jornais destinados às mulheres – Corbeille e Sylphe des Salons – e, 

obviamente, de romances, que davam forma e tornavam visíveis a suas emoções, Emma faz 

várias encomendas ao senhor Lheureux, apesar de não possuir condições plenas de pagar por 

tudo o que comprou. A personagem, assim, se endivida através de promissórias que foram se 

acumulando, por não serem acertadas nos prazos acordados: “Cependant, à force d’acheter, de 
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ne pas payer, d’emprunter, de souscrire des billets, puis de renouveler ces billets, qui 

s’enflaient à chaque échéance nouvelle, elle avait fini par préparer au sieur Lheureux un 

capital, qu’il attendait impatiemment pour ses spéculations” (FLAUBERT, 1947, p. 310). Sua 

compulsão por fazer compras serviu como uma compensação e, satisfazendo-se dessa 

maneira, Emma procurava equilibrar o seu desgosto diário ao lado de Charles Bovary: “Puis, 

quand ses yeux se reportaient sur la cheminée garnie d’écrans chinois, sur les larges rideaux, 

sur les fauteuils, sur toutes ces choses enfin qui avaient adouci l’amertume de sa vie, un 

remords la prenait, ou plutôt un regret immense (...)” (FLAUBERT, 1947, p. 313). 

Neste momento, indubitavelmente o mais problemático da vida de Emma Bovary, as 

suas escolhas de leitura parecem acompanhar o seu estado emocional. Desta vez, ela não 

busca consolo na literatura, mas sim excitação. Ela se distrai com estórias sangrentas e 

extravagantes, como se depreende da leitura do excerto que se segue:  

 

 
Pour ne pas avoir, la nuit, auprès d’elle cet homme étendu qui dormait 

(Charles), elle finit, à force de grimaces, par le reléguer au second étage; et 

elle lisait jusqu’au matin des livres extravagants où il y avait des tableaux 

orgiaques avec des situations sanglantes. Souvent une terreur la prenait, elle 

poussait un cri. (FLAUBERT, 1947, p. 306. Adendo nosso) 

 

 

A decadência completa de Emma Bovary toma forma quando ela se depara com o 

prazo de 24 horas para quitar a sua dívida, que já atingia o valor de oito mil francos; caso 

contrário, Charles e ela perderiam todos os seus bens. Temendo a humiliação pública, Emma 

recorre a seus amantes Léon Dupuis e Rodolphe Boulanger.  

 Apesar das protagonistas, aqui analisadas, estarem unidas pelo ato comum da leitura, 

Emma Bovary, no romance flaubertiano, conforme procuramos demonstrar, encontrou, neste 

hábio, algo que excedeu os limites do prazer, levando-a à perdição. A personagem, como 

visto, deixou-se perder pelos emaranhados do bosque dos romances com que preenchia sua 

existência esvaziada de qualquer emoção e, por fim, teve arruinada sua existência, restando-

lhe, como herança, o antigo hábito da leitura.  

Inversamente, as personagens do romance contemporâneo de Muriel Barbery, como 

uma espécie de resposta a Flaubert, encontram na leitura um elemento de ascenção social e, 

principalmente, intelectual, que leva tanto Renée Michel quanto Paloma Josse a 

compreenderem, de maneira não alienada, o mundo em que estão inseridas e, de certa forma, 

tais personagens funcionam, também, como chaves de leitura para nós, que ao termos o livro 

em mãos, somos levados a refletir, ao menos, sobre a função da leitura em nossas próprias 
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vidas, que deve, por fim, cumprir um papel libertário. É, portanto, a leitura compreendida 

como redenção o que nos dedicaremos a analisar nas próximas e últimas partes desta 

dissertação. 
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3.2 A redenção das personagens de Muriel Barbery 

 

 

3.2.1 Renée Michel e a troca com o outro  

 

 

D’où vient l’émerveillement que nous ressentons devant 

certaines oeuvres? 

 

Muriel Barbery, L’élégance du hérisson.  

 

 

Levando em conta que o interesse pelas formas artísticas e o acesso à leitura 

independem da classe social e da faixa etária, a zeladora Renée Michel representaria a 

democratização dos bens culturais. A experiência com as suas longas leituras reclusas
61

, “(...) 

à Paris, dans cet autre monde au sein duquel j’ai creusé ma petite niche invisible et auquel j’ai 

pris bien soin de ne jamais me mêler (...)” (BARBERY, 2006, p. 314), assim como o seu 

contato com a arte cinematográfica, a arte pictórica e a música clássica conseguiram resgatá-

la da alienação familiar, da simplicidade do meio rural e, também, da vulgaridade das funções 

atribuídas à sua profissão, conforme já mencionado: “La littérature, par exemple, a une 

fonction pragmatique. Comme toute forme d’Art, elle a pour mission de rendre supportable 

l’accomplissement de nos devoirs vitaux” (Ibidem, p. 269). No caso de Renée, o que está em 

pauta não é apenas o ato da leitura, mas as informações consideradas necessárias, pela 

personagem, ao processo de existência.  

Graças à sua curiosidade, Renée soube preencher de maneira inteligente o tempo livre 

que possuía, sempre relacionando suas atividades de lazer a experiências culturais, o que vem 

a coadunar o anteriormente exposto: “(...) je vais à la bibliothèque municipale et j’emprunte 

tout ce que je peux” (Ibidem, p. 243). Sentindo-se desafiada, ela procura capacitar-se cada vez 

mais, apesar de sua profissão ser socialmente pouco valorizada. A zeladora trava um diálogo 

com o texto e os diferentes meios culturais e realiza reflexões silenciosas que revelam, ao 

leitor do romance L’élégance du hérisson, a presença de uma personagem transgressora. A 

busca pela compreensão crítica caracteriza que Renée se aproxima das formas artísticas com a 

seriedade e o respeito de uma verdadeira amante e conhecedora das artes, e não de maneira 

puramente mecânica. Sendo assim, ela representa uma receptora ativa que, ao responder ao 

                                                 
61  Cf. BARBERY, 2006, p. 340. 
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apelo da obra de arte, atua de maneira dinâmica no processo de construção de um horizonte de 

sentidos.   

Os benefícios proporcionados pelas descobertas artísticas feitas por Renée, as quais 

contribuíram para a formação do seu eu e para que lhe fosse permitido o acesso a novos 

mundos e vidas, são inquestionáveis. A respeito desse tipo de abertura para o mundo, Marcel 

Proust atesta que: “Par l’art seulement, poursuivait Proust, nous pouvons sortir de nous, savoir 

ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages 

nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune” (PROUST. In: 

COMPAGNON, 2007, p. 28). O primeiro proveito decorrente de seus hábitos culturais e, 

provavelmente, o mais importante, no que compete à protagonista, seria a aceitação e o 

respeito de si própria, de forma que Renée, na contramão do pensamento generalizado, que 

desmerece e julga as pessoas por sua posição social, sabe do valor que seu intelecto possui e 

tem, igualmente, consciência de sua capacidade de ler e pensar o mundo em que está inserida. 

Ainda segundo Proust, a leitura é edificante quando esta possibilita ao leitor a 

autocompreensão de sua essência: “Enquanto a leitura for para nós a iniciadora cujas chaves 

mágicas nos abrem no fundo de nós próprios a porta das moradas onde não teríamos sabido 

penetrar, o seu papel na nossa vida é salutar” (PROUST, 2009, p. 49). A personagem do 

romance de Muriel Barbery em questão justifica o seu comportamento discreto da seguinte 

maneira: 

 

 
(...) j’étais intelligente et indigente, vouée à pareille punition si j’espérais 

tirer avantage de mon esprit au mépris de ma classe. Enfin, comme je ne 

pouvais non plus cesser d’être ce que j’étais, il m’apparut que ma voie était 

celle du secret: je devais taire ce que j’étais et de l’autre monde ne jamais me 

mêler. De taiseuse, je devins donc clandestine. (BARBERY, 2006, p. 314) 

 

 

Entretanto, dois posicionamentos de Renée Michel poderiam ser questionados, pois a 

sua compreensão da palavra escrita e da arte em geral parece não estar vinculada à sua 

conduta. A experiência da leitura não conseguiu libertá-la, de maneira concreta, dos 

preconceitos arraigados, relacionados às diferenças entre as classes sociais que, ao enquadrar 

e rotular os indivíduos em grupos a que deveriam ou não pertencer, não deixam margem para 

possíveis aproximações e trocas, embora a sua percepção de mundo tenha sido renovada. 

Durante vinte e sete anos de serviços prestados, a zeladora buscou manter o máximo de 

reserva quanto à sua vida privada e, para isso, evitava estender as suas réplicas com os 

moradores do edifício. Praticamente no final da trama, a personagem Paloma Josse descobre a 
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razão para tal discrição e distanciamento: “(...) elle a été traumatisée par la mort de sa soeur 

Lisette, séduite et abandonnée par un fils de famille. Ne pas fraterniser avec les riches pour ne 

pas en mourir est, depuis, sa technique de survie” (BARBERY, 2006, p. 316). 

Quanto ao seu segundo posicionamento social, seria interessante ressaltar que, com a 

sua gama de conhecimento e o seu potencial intelectual, era esperado que ela adotasse uma 

postura diferente perante a vida e a sociedade. Para alguém com o seu perfil, uma reviravolta 

que deixasse para trás não somente o seu passado de pobreza cultural, mas também o passado 

de pobreza material e de comunicação não surpreenderia. A personagem poderia ter um futuro 

promissor, pois ela se mostra apta para almejar e obter bons empregos, mesmo os que 

exigissem dela não apenas uma atividade braçal, mas um melhor proveito de sua inteligência, 

podendo, inclusive, fazer diferença na sociedade. 

Considerando os efeitos atribuídos à leitura por Francis Bacon, que acredita que o ato 

de ler conseguiria livrar o leitor do comportamento dissimulador e da hipocrisia, pode-se 

perceber que Renée age na contramão desse pensamento: “(...) la lecture nous evite de devoir 

recourir à la sournoiserie, l’hypocrisie et la fouberie; elle nous rend donc plus sincères et 

véritables, ou tout simplement meilleurs” (BACON. In: COMPAGNON, 2007, p. 40). Além 

disso, embora a personagem não se dê conta, a constância do seu silêncio poda, em parte, a 

sua liberdade de leitora convicta pois, ao evitar a troca de conhecimentos, ela limita, 

consequentemente, a articulação daquilo que aprendia com suas leituras. 

A chegada de Kakuro Ozu, novo morador do edifício, é de grande relevância na 

compreensão, por parte dos leitores, do amadurecimento da zeladora Renée Michel, visto que 

representa o estopim para a mudança de comportamento da mesma que, após anos em 

silêncio, passa a adotar uma postura paulatinamente mais aberta ao diálogo com o outro.  

Graças a uma passagem do romance russo Ana Karenina, a interação entre essas duas 

personagens foi espontânea, mas considerada inusitada pela zeladora. A partir da primeira 

coincidência, no que concerne ao nome dos gatos de ambas as personagens, Léon, Kitty e 

Levine, a aproximação entre o filho de um diplomata e a filha de camponeses pobres
62 

atinge, 

rapidamente, um caráter transformador, vinculado à arte: “Sérieusement, me dit M. Ozu, vous 

ne trouvez pas ça fantastique? Votre chat s’appelle Léon, les miens Kitty et Lévine, nous 

aimons tous deux Tolstoï et la peinture hollandaise et nous habitons le même lieu. Quelle est 

la probabilité qu’une telle chose se produise?” (BARBERY, 2006, p. 244). 

                                                 
62  Cf. BARBERY, 2006, p. 245-246. 
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A troca de ideias, considerada, a princípio, inconcebível
63 

no imaginário de Renée, 

consegue tirá-la da inércia e a ajuda a reconsiderar o preconceito social que ela própria 

alimentava, em seu silêncio: “(...) je constate l’impensable: pour la première fois de ma vie, je 

me suis fait un ami” (BARBERY, 2006, p. 249). O efeito transformador promovido pela arte 

se concretiza de maneira completa a partir do momento em que a zeladora, incentivada por 

Kakuro, que busca uma aproximação através de convites, aceita estabelecer uma relação mais 

próxima: “(...) nous n’avons pas échangé vingt mots, tandis que je me tiens en vieille 

connaissance devant un M. Ozu qui cuisine en tablier vert pomme (...)” (Ibidem, 2006, p.229).  

O constrangimento inicial sentido pela zeladora se transforma em uma troca agradável 

de conhecimento, na qual Renée começa a adotar uma postura mais comunicativa. A 

identificação imediata, promovida pela admiração mútua por diferentes campos da arte – 

literatura, cinema, pintura, música e gastronomia –, propiciou a redenção efetiva da 

personagem: “Jamais de toute ma vie je ne me suis sentie aussi bien. (...) Pour la première 

fois, je me sens en totale confiance, bien que je ne sois pas seule. Même avec Manuela, à 

laquelle, je confierais pourtant ma vie, il n’y a pas cette sensation d’absolue sécurité née de la 

certitude que nous nous comprenons.” (Ibidem, 2006, p. 242-243); “Toutes ces quêtes, tous 

ces mondes... Pouvons-nous être si semblables et vivre dans des univers si lointains? Est-il 

possible que nous partagions la même frénésie, qui ne sommes pourtant ni du même sol ni du 

même sang et de la même ambition?” (Ibidem, 2006, p. 328).   

Renée Michel é, finalmente, admirada por suas qualidades, que foram ocultadas por 

muito tempo: “Des prétentions? Mais vous n’avez pas de prétentions, vous avez des goûts, 

des lumières, des qualités!” (Ibidem, 2006, p. 245). A cumplicidade crescente entre Kakuro e 

Renée, – “la déconcertante similitude de nos tournures d’esprit” (Ibidem, 2006, p. 246) – faz 

brotar um sentimento especial, que excede a simples amizade: “(...) vous n’êtes pas votre 

soeur, nous pouvons être amis. Et même tout ce que nous voulons” (Ibidem, 2006, p. 338).  

Infelizmente, um surpreendente desfecho trágico retira de Renée a chance de expressar 

os seus novos sentimentos para com Kakuro. Mais uma vez, apenas o leitor de L’élégance du 

hérisson consegue ser testemunha da importância da personagem Kakuro Ozu na vida da 

zeladora e da mudança de postura desta mediante o outro: “(...) en la compagnie duquel je me 

sens quelqu’un (...)” (Ibidem, p. 341). Em pensamento, Renée confessa a sua alegria por estar 

                                                 
63

  Cf. BARBERY, 2006, p. 246. 
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na companhia de um homem com quem ela descobriu o prazer da interação, sendo 

considerado, aos seus olhos, uma pessoa especial: 

 

 
C’est un hors-temps dans le temps... Quand ai-je pour la première fois 

ressenti cet abandon exquis qui n’est possible qu’à deux? La quiétude que 

nous éprouvons lorsque nous sommes seuls, cette certitude de nous-même 

dans la sérénité de la solitude ne sont rien en comparaison du laisser-aller, 

laisser-venir et laisser-parler qui se vit avec l’autre, en compagnie 

complice... Quand ai-je pour la première fois ressenti ce délassement 

heureux en présence d’un homme? Aujourd’hui, c’est la première fois. 

(BARBERY, 2006, p. 302) 

 

 

Contrariamente à personagem Emma Bovary, que se mostrava arrependida do seu 

casamento, sempre na busca por uma cara-metade calcada nos heróis romanescos, e desejosa 

de vivenciar uma linda estória de amor, Renée Michel nunca teve tamanha pretensão, nem 

mesmo após ter lido aqueles romances que instigam a sensibilidade do leitor pois, segundo 

ela, “l’Art, c’est l’émotion sans le désir” (BARBERY, 2006, p. 220). Por esse motivo, ela 

sempre pareceu satisfeita com a relação morna que construiu ao lado do seu falecido marido, 

Lucien. Entretanto, prestes a experimentar novas sensações com a ajuda de Kakuro Ozu, a sua 

vida foi interrompida de maneira brutal. 
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3.2.2 Paloma Josse e a descoberta  do outro 

 

 

Madame Michel, (...) vous me redonnez de l’espoir. (...) il 

semble qu’il soit possible de changer de destin. 

 

 Muriel Barbery, L’élégance du hérisson.  

 

 

 Embora a jovem Paloma Josse possua uma inteligência crítica bastante desenvolvida 

para sua idade, ela não foge à regra quanto à sequência lógica da percepção infantil. Em um 

primeiro momento, a criança faz a descrição do que é visto e sentido por ela, e só então 

começa uma tentativa de compreensão da realidade que a cerca. No caso da personagem, o 

seu exercício de comunicação se expressa pela escrita de dois diários, conforme já 

mencionado. Sendo assim, o processo da leitura de mundo de Paloma precede, apenas, à 

linguagem escrita, estreitando a sua capacidade comunicante. Através da redação, a menina 

expressa, inconscientemente, o seu desejo de comunicação, impelida por suas observações, 

experiências e impressões pessoais. No início do romance L’élégance du hérisson, Paloma 

articula, em seu diário, uma vingança contra sua família e um plano de suicídio: “Alors le 16 

juin (...) je vais mettre le feu à l’appartement (avec des allume-feu pour barbecue). Attention, 

je ne suis pas une criminelle: je le ferai quand il n’y aura personne (...) Ensuite, j’irai 

tranquillement dormir chez mamie avec mes somnifères” (BARBERY, 2006, p. 24). Com a 

presença do novo vizinho, de origem japonesa, Kakuro Ozu, a menina começa a 

redimensionar sua leitura de mundo e os efeitos desse ato são percebidos; além diso, ela deixa 

de lado a ideia suicida.  

Assim como Renée, pela primeira vez, Paloma se interessa em se aproximar de 

alguém. E é o interesse pela leitura que vai permitir o acesso da personagem Kakuro Ozu à 

zeladora e à menina. Esse interesse é justificado no início do romance: “Mon côté japonais 

penche évidemment pour le seppuku. Quand je dis côté japonais, je veux dire: mon amour 

pour le Japon. Je suis en quatrième et, évidemment, j’ai pris japonais deuxième langue” 

(Ibidem, p.22). Ela sempre sonhou em conseguir ler na íntegra os seus mangás. Com sua 

sinceridade, Kakuro consegue cativá-la, desde o primeiro contato, após uma pequena troca em 

japonês: “Il m’a dit en japonais: ‘Est-ce que tu veux que je corrige ton accent?’” (Ibidem, p. 

152). Em seguida, ele impulsiona Paloma a ajudá-lo a desvendar a verdadeira identidade da 

zeladora: “Je m’intéresse beaucoup à notre concierge, Mme Michel. Je voudrais avoir ton 

avis. (...) Je crois qu’elle n’est pas ce qu’on croit (...)” (Ibidem, p. 152).  
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Antes de conhecer Kakuro, a menina reduzia, ao máximo, o ato de comunicação. 

Desde então, a escrita do diário intitulado Pensée profonde começa a mudar e Paloma altera 

duplamente a sua linguagem como um todo, ou seja, a oral e a escrita.  O “japonês” 

representaria uma lupa interposta entre o ser humano, ou seja a personagem Paloma, e o 

mundo. Ao contar os acontecimentos importantes do seu dia, ela percebe que, a partir da 

oralidade, é possível chegar à escrita.  

O encontro entre essas personagens é fundamental, pois inicia o processo de salvação 

de Paloma pelo outro. Além disso, Kakuro articula a aproximação entre as duas protagonistas 

do romance: Renée Michel e Paloma Josse. O primeiro contato mais próximo entre elas é 

marcado pela admiração e pelo respeito: “Certains enfants ont le don difficile de glacer les 

adultes. Rien, dans leur comportement, ne correspond aux standards de leur âge. Ils sont trop 

graves, trop sérieux, trop imperturbables et, dans le même temps, terriblement aiguisés.” 

(Ibidem,  p. 263); “(...) elle (Renée) m’a offert une tasse de thé et elle m’a parlé très poliment, 

comme si j’étais une vraie personne” (Ibidem, p. 277. Adendo nosso). 

 Buscando uma compensação ao longo da trama, Paloma procurou entender o que 

faltava em seu seio familiar. Graças à liberdade conquistada nas trocas de ideias com Kakuro 

e, em seguida, com Renée, a menina percebe que existem, ainda, pessoas de bem, 

independentemente da classe social, com quem ela pode solidarizar-se e aprender mais sobre 

a vida: 

 

 
Je me demande si je n’ai pas raté quelque chose. Un peu comme quelqu’un 

qui aurait de mauvaises fréquentations et qui découvrirait une autre voie en 

rencontrant quelqu’un de bien. Mes mauvaises fréquentation à moi, ce sont 

maman, Colombe (sa soeur), papa et toute la clique. Mais aujourd’hui, j’ai 

vraiment rencontré quelqu’un de bien. Mme Michel m’a raconté son 

traumatisme: elle fuit Kakuro parce qu’elle a été traumatisée par la mort de 

sa soeur Lisette, séduite et abandonnée par un fils de famille. (BARBERY, 

2006, p. 316. Adendo nosso) 

 

 

O interesse de um homem burguês por sua zeladora e a descoberta de uma mulher 

culta, escondida atrás do papel de uma simples trabalhadora, comportamentos considerados 

pouco plausíveis pela sociedade, mas dos quais Paloma é testemunha, são importantes para a 

jovem renovar as suas esperanças. Assim, ela consegue escapar da visão preconceituosa, 

sustentada pelo seu meio social. A redenção da jovem garota, descrente da vida e do ser 

humano, começa a ser operada no momento em que ela passa a acreditar que o mundo pode 

mudar quando se é capaz de acrescentar a ele o poder de reinventar a vida. O sentimento de 
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satisfação vivenciado por Paloma ao deparar-se com pessoas que fogem do padrão imposto 

por um grupo da sociedade favoreceu a percepção de si: “(...) j’ai cru comprendre que, pour 

me soigner, il fallait que je soigne les autres, enfin les autres ‘soignables’, ceux qui peuvent 

être sauvés, au lieu de me morfondre de ne pas pouvoir sauver les autres. Alors quoi, je 

devrais devenir toubib? Ou bien écrivain? C’est un peu pareil, non?” (BARBERY, 2006, 

p.317-318).  Ao encarar as possibilidades profissionais que mais se adaptariam ao seu perfil, a 

personagem reforça o uso da técnica de mise en abyme na escrita do romance em que ela se 

insere, isso porque Paloma anuncia a sua pretensão de ser escritora dentro da obra de Muriel 

Barbery. 

 A redenção de Paloma Josse se concretiza no final do romance, após a morte repentina 

da zeladora e também sua amiga, Renée Michel. Para homenageá-la, a menina decide 

abandonar os seus projetos imaturos: “N’ayez crainte, Renée, je ne me suiciderai pas et je ne 

brûlerai rien du tout” (Ibidem, p. 356). Paloma foi salva do suicídio pela influência do outro, 

demonstrando que suas ideias não estavam prontas, nem fechadas; caso estivessem, não 

haveria a possibilidade de mudança de opinião. Diante da nova postura adotada pela menina, 

poderíamos aproximar a leitura de uma obra e a leitura do mundo, já que, em ambas as 

situações, a participação do receptor é subjetiva e inesgotável, tratando-se de um ato de 

criação contínuo, ou seja, em permanente formação, que não se reduz a um momento de 

leitura específico. 

 

 
J’ai peur d’aller en moi-même et de voir ce qui s’y passe. J’ai honte aussi. Je 

pense que je voulais mourir et faire souffrir Colombe et maman et papa 

parce que je n’avais pas encore vraiment souffert. Ou plutôt: je souffrais 

mais sans que ça fasse mal et, du coup, tous mes petits projets, c’était du 

luxe d’ado sans problèmes. (...) Mais là, et pour la première fois, j’ai eu mal, 

tellement mal. (...) Une douleur physique insoutenable. Je me suis demandé 

si je m’en remettrais un jour, de cette douleur-là. J’avais mal à en hurler. 

Mais je n’ai pas hurlé. (...) c’est une sensation d’impuissance et d’absurdité 

totales. (BARBERY, 2006, p. 354) 

 

 

 Finalmente, esse fatídico incidente colabora para que Paloma repense o sentido da 

vida: “(...) je me dis que finalement, c’est peut-être ça la vie: beaucoup de désespoir mais 

aussi quelques moments de beauté où le temps n’est plus le même” (BARBERY, 2006, 

p.356). 

 Unidas, no romance de que fazem parte, pela função redentora da leitura, Renée 

Michel e Paloma Josse deixaram-se ler pelos olhos estreitos do amigo oriental. Apesar de 
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Emma Bovary ter, como percebido, encontrado a perdição através da leitura, contrariamente a 

Renée Michel, que encontrou, por ela, a redenção, ambas as personagens apresentam um 

desfecho trágico que, a seguir, passamos a discutir. 
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3.3 O desfecho trágico de Emma Bovary e Renée Michel  

 

 

3.3.1 A morte anunciada de Emma Bovary 

 

 

Elle aurait voulu ne plus vivre, ou continuellement dormir. 

 

Gustave Flaubert, Madame Bovary. 

 

 

 Conforme mencionado no sub-capítulo 3.1, o desfecho trágico da personagem Emma 

Bovary se anuncia no momento em que ela busca ajuda com o bem sucedido Rodolphe 

Boulanger, aquele que foi o seu verdadeiro grande amor. Embora esse reencontro seja 

motivado por questões financeiras, este também é carregado de emoção. Ela lhe pede 

emprestado três mil francos, menos da metade da sua dívida. A recusa, além de deixá-la 

revoltada, pois ela sabe que esse dinheiro não lhe faria falta, representa, de acordo com suas 

próprias palavras, a última humilhação de sua vida: “– Tu ne les as pas! ... J’aurais dû 

m’épargner cette dernière honte. Tu ne m’as jamais aimée! Tu ne vaux pas mieux que les 

autres!” (FLAUBERT, 1947, p. 330). Emma tenta emocioná-lo, em vão, com um discurso 

dramático que acentua ainda mais a sua postura submissa diante do homem que ela julgara ser 

especial. 

 

 
Mais, moi, je t’aurais tout donné, j’aurais tout vendu, j’aurais travaillé de 

mes mains, j’aurais mendié sur les routes, pour un sourire, pour un regard, 

pour t’entendre dire: « Merci! » Et tu restes là tranquillement dans ton 

fauteuil, comme si déjà tu ne m’avais pas fait assez souffrir? (...) Tu m’y as 

fait croire: tu m’as, pendant deux ans, traînée dans le rêve le plus magnifique 

et le plus suave!... (FLAUBERT, 1947, p. 330) 

 

 

Sentindo-se desorientada e solitária, a loucura, de súbito, começa a se manifestar: “La 

folie la prenait, elle eut peur, et parvint à se ressaisir, d’une manière confuse, il est vrai; car 

elle ne se rappelait point la cause de son horrible état, c’est-à-dire la question d’argent” 

(FLAUBERT, 1947, p. 331). Emma compara o seu problema a um abismo
64

. Sua vontade de 

‘pular desse abismo’ e de pôr fim a essa situação, que a deixa irritada e frustrada, se 

                                                 
64  Cf. FLAUBERT, 1947, p. 332.  
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apresenta, a seus olhos, como sendo uma consequência natural. O suicídio lhe aparece a única 

solução. 

Emma Bovary busca a morte ao envenenar-se com um ácido arsenioso, encontrado no 

laboratório do farmacêutico de Yonville-L’abbaye: “La clef tourna dans la serrure, et elle alla 

droit vers la troisième tablette, tant son souvenir la guidait bien, saisit le bocal bleu, en arracha 

le bouchon, y fourra sa main, et, la retirant pleine d’une poudre blanche, elle se mit à manger 

à même” (FLAUBERT, 1947, p. 333). Após o ato consumado, a sensação de dever cumprido 

acalma a personagem
65

. Enquanto Renée Michel, do romance L’élégance du hérisson, de 

Muriel Barbery, sente a morte como uma tragédia, Emma Bovary desdenha a sua chegada: 

“Ah! C’est bien peu de chose, la mort! pensait-elle: je vais dormir, et tout sera fini!” (Ibidem, 

p. 334), embora os seus efeitos não demorem a ser percebidos em seu corpo: “Elle se tenait 

immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît vomir. Cependant, elle sentait un froid de 

glace qui lui montait des pieds jusqu’au coeur” (Idem). 

A demonstração de preocupação e de afeto da parte de Charles Bovary nesse momento 

crucial a comove e, pela primeira vez, Emma parece valorizar o amor de seu marido para com 

ela: “– Parle! Qu’as-tu mangé? Réponds, au nom du ciel! Et il la regardait avec des yeux 

d’une tendresse comme elle n’en avait jamais vu” (FLAUBERT, 1947, p. 335). Emma retribui 

com um gesto de carinho nos cabelos de Charles e confessa, em pensamento, todo seu amor 

por aquele que, um dia, ela elegeu como marido. Na citação que segue, a personagem acredita 

estar, finalmente, liberta das baixezas morais e dos desejos ardentes: 

 

 
Et elle lui passait la main dans les cheveux, lentement. La douceur de cette 

sensation surchargeait sa tristesse; il sentait tout son être s’écrouler de 

désespoir à l’idée qu’il fallait la perdre, quand, au contraire, elle avouait pour 

lui plus d’amour que jamais; (...) Elle en avait fini, songeait-elle, avec toutes 

les trahisons, les bassesses et les innombrables convoitises qui la torturaient. 

Elle ne haïssait personne, maintenant; (...) Emma n’entendait plus que 

l’intermittente lamentation de ce pauvre coeur, douce et indistincte, comme 

le dernier écho d’une symphonie qui s’éloigne. (FLAUBERT, 1947, p. 336-

337)  

 

 

Antes de falecer, Emma Bovary sente vontade de olhar-se no espelho pela última vez. 

Essa cena se opõe àquela primeira, na qual a protagonista se defronta, orgulhosa de sua 

imagem. Desta vez, insatisfeita com o seu reflexo, ela se debulha em pranto: “En effet, elle 

regarda tout autour d’elle, lentement, comme quelqu’un qui se réveille d’un songe, puis, d’une 

                                                 
65  Cf. FLAUBERT, 1947, p. 333. 
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voix distincte, elle demanda son miroir, et elle resta penchée dessus quelque temps; jusqu’au 

moment où de grosses larmes lui découlèrent des yeux” (FLAUBERT, 1947, p. 344). 

Ao longo da trama, ironicamente, a personagem não segue o conselho do seu criador, 

Gustave Flaubert que, na vida real, em uma carta escrita em junho de 1857, aconselhou a 

senhorita de Chantepie, declarando: “Lisez pour vivre”. Segundo Flaubert, a leitura seria 

associada ao oxigênio para a vida; entretanto, esse posicionamento não pode ser encontrado 

em sua obra Madame Bovary. A leitura sentimental feita por Emma encaminhou-a para a 

morte. Logo, os seus efeitos na vida da protagonista contradizem os que foram apresentados 

por Antoine Compagnon: “Nous lisons parce que, même si lire n’est pas indispensable pour 

vivre, la vie est plus aisée, plus claire, plus ample pour ceux qui lisent que pour ceux qui ne 

lisent pas” (COMPAGNON, 2007, p. 39). Todavia, Emma Bovary tem uma postura 

condizente com a colocação de Marcel Proust, pois ela vivencia intensamente a literatura: 

“(...) Proust dans Le temps retrouvé: La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule 

vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature” (PROUST. In: COMPAGNON, 

2007, p. 28). 
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3.3.2 A morte inesperada de Renée Michel 

 

 

Je n’ai jamais crédité les pauvres de grandeur d’âme sous prétexte qu’ils sont pauvres et au 

fait des injustice de la vie. Mais je les croyais au moins unis dans la haine des grands 

propriétaires. Gégène me détrompe et m’apprend cela: s’il y a bien une chose que les pauvres 

détestent, ce sont les autres pauvres. 

 

 Muriel Barbery, L’élégance du hérisson.  

 

 

 A trágica morte da zeladora Renée Michel, no romance de Muriel Barbery, está 

intimamente ligada ao mendigo chamado Gégène, que vive na esquina da rua de Grenelle com 

a rua du Bac, cujo nome é bastante representativo. Ao pronunciá-lo, se tem a impressão de 

dizer “Je gêne”, que significa, em francês, “Eu incomodo”. Evidentemente que um mendigo 

que mora em um bairro burguês deve incomodar todos aqueles que fazem questão de não 

encarar os problemas sociais que estão à sua volta. 

 Ao longo do romance L’élégance du hérisson, Gégène não é posto em evidência, 

sendo ignorado por todos os pedestres que, por ele, passam indiferentes. Renée é a única 

personagem que presta atenção ao homem e que com ele se mostra preocupada. O leitor 

somente obtém alguma informação a respeito do mendigo graças ao olhar da zeladora: “(...) 

locataire imperturbable de ses cartons usés (...) Gégène est un clochard qui, depuis des années, 

passe l’hiver ici, sur ses cartons miteux (...)” (BARBERY, 2006, p. 127). Se o mendigo passa 

praticamente desbercebido no trama, ao final, ele possui um papel decisivo para o desfecho da 

estória.  

Assim, a ironia serve de fio condutor para a compreensão do desenlace proposto pela 

autora Muriel Barbery. Embora a zeladora tenha evitado, por receio, manter contato com as 

pessoas consideradas burguesas, a sua morte é ocasionada pelo mendigo Gégène, que ela 

tanto preza. Aparentemente bêbado e desorientado, o homem andava no meio da rua, sem 

preocupar-se com a possível aproximação de um carro. Sempre atenta ao mendigo, Renée 

tenta ajudá-lo a voltar para a calçada mas, infelizmente, é ela quem acaba sendo atropelada 

por uma caminhonete: “Cette suite, dont, comme chacun, j’aurais voulu qu’elle n’advînt 

jamais. Je meurs” (Ibidem, p. 344-345). Esse acidente, seguido da morte da zeladora, 

surpreende aos personagens mais próximos de Renée – Manuela, Kakuro e Paloma – e ao 

leitor do romance. Definitivamente, Muriel Barbery não quis escrever uma bela história de 

amor entre um burguês e a sua zeladora. 
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Antes de morrer, Renée se despede longamente, em pensamento, das pessoas que 

foram importantes para ela, e do seu gato, Léon, e compartilha, igualmente, a sua impressão 

sobre a morte: “Mais je ne reverrai plus ceux que j’aime et si mourir c’est cela, c’est bien la 

tragédie que l’on dit” (BARBERY, 2006, p. 348). Mesmo depois da morte da sua 

protagonista, a escritora Muriel Barbery não abre mão do emprego do estilo indireto livre para 

apresentar o último discurso em primeira pessoa de Renée Michel. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Esta dissertação apresentou um estudo do texto de ficção Madame Bovary, de Gustave 

Flaubert, dando ênfase ao tema da leitura, também presente na obra contemporânea 

L'élégance du hérisson, de Muriel Barbery. De forma diferente, através das suas personagens 

leitoras, ambos os romances revelam a complexidade do ato de ler e o poder que a literatura 

possui de influenciar as expectativas e as aspirações na experiência privada. A narrativa de 

Barbery aprofunda o processo de leitura, isto é, as funções e os efeitos da literatura, elementos 

outrora pouco discutidos na obra flaubertiana. Todavia, a obra Madame Bovary representou 

um importante caminho para a construção desse novo olhar sobre o texto literário. 

A aproximação de um clássico da literatura francesa, Madame Bovary, com uma obra 

contemporânea, L’élégance du hérisson, nos permitiu uma reflexão sobre a imagem da 

mulher leitora francesa, inserida na sociedade de seu tempo e, portanto, guiada por elementos 

culturais divergentes, ou seja, os diferentes fatores que constituem as condições de produção 

da leitura, de acordo com as alusões feitas pelos escritores Gustave Flaubert e Muriel Barbery. 

As personagens analisadas representam, pois, três variantes de leitoras ativas: uma jovem 

senhora, Emma Bovary, uma senhora mais madura, Renée Michel, e uma criança na transição 

para a adolescência, Paloma Josse. Para complementar, uma pequena amostra da recepção da 

literatura de mais duas personagens femininas, a saber, a mãe de Charles Bovary e a mãe de 

Paloma Josse, também foi elaborada.  

A imersão nestes dois textos literários, tomados como corpus da presente pesquisa, 

nos proporcionou a percepção de diferentes funções da literatura – promover a distração em 

situações consideradas adversas; proporcionar o sentimento de prazer; dar conforto; comover 

o leitor; despertar a imaginação; provocar incitações desconhecidas; ajudar a compensar 

alguma carência; amenizar uma angústia interior; promover a autodescoberta; transmitir 

informação e conhecimento; instruir; derrubar as barreiras linguísticas; propiciar a reflexão; 

orientar a compreensão social e individual; libertar da padronização de comportamento e 

pensamento isto é, dos valores pré-estabelecidos; promover curiosidade àqueles leitores 

desejosos de mais saber; desafiar o leitor; unir as pessoas através da troca de conhecimento; 

provocar o desejo de superar-se intelectualmente; tornar o leitor mais sensível, observador e 

crítico; e incentivar o leitor a posicionar-se através de suas escolhas –, e, atrelada a estas 

funções, a compreensão dos efeitos literários, realizados na vida das protagonistas leitoras, 

nos pareceu mais facilitada. Através dessa análise, foi possível verificar a presença de alguns 
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conceitos teóricos pertencentes à Estética da Recepção e do Efeito literário. Contudo, o 

conjunto de informações colhidas e exploradas não conseguiria abarcar a variedade de 

critérios relativos às funções da leitura, à recepção literária e aos efeitos por ela produzidos, 

mas, de maneira plausível, tais informações auxiliaram na visualização dos mesmos e na 

reflexão sobre como uma mulher da burguesia do século XIX lia e especialmente, sobre como 

é possível se ler nos dias de hoje.  

Apesar das diferenças referentes ao horizonte de expectativas de cada protagonista, a 

recepção se assemelha bastante, se levarmos em conta que as três personagens – Emma, 

Renée e Paloma – começaram a cultivar o apreço pela leitura e a se entregar aos seus encantos 

na tenra idade, sem que tivessem recebido um incentivo ou uma orientação alheia relevante. 

Entretanto, ao longo do processo de leitura que se desenrola em suas respectivas narrativas, 

elas vão se distanciando.  

A fim de amenizar a sua insatisfação e a sua angústia interior, a personagem Emma 

Bovary demonstrou ser sonhadora e ingênua, por tomar para si os acontecimentos vivenciados 

pelas personagens ficcionais como referências para a sua vida afetiva. Ela buscava, 

inicialmente, apenas uma distração dentro do convento, liberando-se da autoridade da Igreja, 

mas, deixou-se seduzir, ao extremo, pela escrita de belos enredos sentimentais, dando lugar a 

devaneios, a ponto de alienar-se. Compreendemos que o ato de leitura, praticado por Emma 

desde muito cedo, não a conduziu por caminhos saudáveis. Quanto à zeladora Renée Michel, 

ela soube fazer uso da leitura de maneira inteligente, conseguindo escapar da ignorância do 

seu seio familiar e encontrando alento para o cansaço da sua rotina. O ato de ler 

proporcionou-lhe alegria e satisfação. Graças à sua sabedoria e força interior, construída a 

partir de leituras solitárias, Renée não se deixou intimidar pelo ambiente burguês onde 

trabalhava, encontrando meios para que pudesse fazer reflexões diferenciadas. Sua intuição e 

o seu intelecto interagem no processo de leitura, o que nos levou a pensar em uma prática 

bem-sucedida. E, finalmente, a jovem Paloma Josse, embora ainda fosse portadora de pouca 

vivência e, consequentemente, de uma bagagem literária também reduzida, a sensibilidade 

diante de um livro, sobretudo no ambiente escolar, permitiu-lhe ler as relações entre os 

homens e o mundo com maior maturidade. Através da sua leitura de mundo, Paloma 

conseguiu se organizar interiormente e expressar as suas escolhas.  

Quanto às possíveis funções da literatura destacadas acima, pudemos perceber que 

estas são mais numerosas e variadas em L'élégance du hérisson, acarretando, por sua vez, 

uma gama maior de efeitos. Enquanto a personagem leitora de Madame Bovary encarava a 
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leitura apenas como fonte de prazer e como fuga da realidade, para as protagonistas de 

L’élégance du hérisson, o ato de ler ultrapassou o prazer do texto e as auxiliou nas reflexões 

sobre sua vida. Por isso, pudemos concluir que as personagens Paloma Josse e, sobretudo, 

Renée Michel conseguiram responder, de maneira mais plena, aos apelos da literatura. Logo, 

a troca entre o texto literário e as mesmas nos pareceu ter sido mais proveitosa e o ato da 

leitura, uma prática mais bem sucedida.  

Além da verificação do contraste no que concerne o ato de leitura e seus efeitos na 

vida das personagens Emma Bovary e Renée Michel, há também outros dois pontos que se 

opõem e, por isso, contribuiram para o enriquecimento de nossa análise, a saber, a vida afetiva 

e a morte das mesmas. Enquanto Emma não se conformava com o casamento morno que 

construira ao lado de Charles, no qual as incompatibilidades eram visíveis, a zeladora Renée 

não exigia que seu companheiro, Lucien, tivesse as mesmas convicções que ela e, por isso, 

conseguiu admirar as suas qualidades. Diante de sua insatisfação matrimonial, Emma buscou 

novos relacionamentos amorosos que, por sua vez, a frustaram. Quanto a Renée, que já havia 

enviuvado quando o romance começa, esta adotava uma postura tranquila no que diz respeito 

a vivenciar uma bela estória de amor. Entretanto, para a sua surpresa, ela se depara com 

aquele que lhe pareceu ser a sua verdadeira cara-metade. Embora, no final de ambas as 

tramas, as protagonistas morram, as mortes e as condutas não se assemelham. Confusa, Emma 

Bovary buscou a sua própria morte ao se envenenar, e Renée Michel teve a sua vida 

interrompida em um dos momentos mais importantes de sua estória, ao ser atropelada por 

uma cominhonete.      

Assim, ao concluirmos esta pesquisa, não apenas finalizamos uma etapa de estudos, 

como também e, principalmente, acreditamos que variadas leituras podem ser feitas desses 

mesmos romances, por nós eleitos, na demonstração das funções e do valor do texto literário. 

Cientes da incompletude de nosso texto, como deve ser uma “obra aberta”, conforme sugere 

Umberto Eco, esperamos ter dado relevo à leitura crítica acerca de tais obras e, enfim, termos 

contribuído para o destaque que o ato de ler deve receber na atualidade. 
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