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Resumo

Abstract

The present work aims to analyse and interpret Gustave Flauberfs novel 

L'Education sentimentale (1869). The analysis privileges the representation of the 

time in the Education, therefore it is centered on the literaiy devices the narrator 

uses to represent a form of time: a positive, necessaiy and closed time. This 

temporality, as an essential result of the novel, regarding both to the characters' 

nature as to the principie of the narrative, is the object of the interpretation. How 

could the narrator tell the passage of the Monarchy of July to the Second Empire, 

without determining backgrond changes? And, above all, how could the 

individuais' life in this world of politícal upheavals come to nothing? The present 

work considers the features of the 'accepted ideas', of the standardization and of 

the fashion, as contríbutors to those effects of the Education.

KEYWORDS: The Sentimental education; Gustave Flaubert; 1848; theory of the 

narration; experience of the time; philosophy of the history.

Este trabalho tem como objetivo analisar e interpretar o romance L'Éducation 

sentimentale (1869), de Gustave Flaubert A análise privilegia a representação do 

tempo na Educação e centra-se, portanto, nos recursos literários de que o narrador 

se serve para figurar uma temporalidade particular: um tempo positivo, 

necessário e fechado. Essa temporalidade, elemento essencial da fatura do 

romance, relativo seja à natureza das personagens, seja ao princípio da narrativa, 

será o objeto da interpretação. Como o narrador pode contar a história da 

passagem da Monarquia de Julho ao Segundo Império, sem determinar mudanças 

de fundo? E, sobretudo, como a vida dos indivíduos por esse mundo de 

reviravoltas políticas pode aparecer como um exercício de contínuo esforço em 

vão? Este trabalho supõe concorrer para isso na Educação, especialmente, os traços 

da moda, da estandardização e das ideias feitas.

Palavras-chave: A Educação sentimental; Gustave Flaubert; 1848; teoria da 

narração; experiência do tempo; filosofia da história.
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Em todo caso, e reatando as pontas do problema, está decerto na origem 

deste trabalho uma observação de Roberto Schwarz. A certa altura de seu livro 

sobre As Memórias Póstumas de Brás Cubas, o crítico comparava o romance de

Houve quem observasse caber o nome de ensaio somente aos textos que 

chegassem à indagação das indagações. Assim, não mereceria seu nome o ensaio 

crítico cujo horizonte não compreendesse estas questões fundamentais da estética: 

"que é a criação artística?" e "como ela se manifesta na história?". Mas se o ensaio 

deve envolver em suas análises essas questões essenciais, é preciso dizer também 

que ele não pode respondê-las. Afinal, ele possui como objeto por excelência o 

criado e conhecido, e busca ali uma questão definida e ao rés-do-chão, não lhe 

sendo permitido o exame minucioso e exaustivo no qual as páginas se avolumam. 

Logo, eis resumido o ensaio a seu mínimo: uma indagação é levantada; ela será 

aprofundada para dela nascer a indagação das indagações; e, então, tudo 

permanecerá na incerteza. Ora, desde que colocado nesses termos, este trabalho 

acredita merecer seu caráter "ensaístico". Não porque ele deixará ao final tudo tal 

como estava no início, mas sim por possuir como motivação conscienciosa, ainda 

que não sejam aqui imediatamente discutidas, aquelas perguntas das perguntas.

Mas por que insistir nesta altura do curso da vida em analisar e interpretar 

A Educação sentimental, de Flaubert? Mais um caso de "bovarismo nacional"?1 Tal 

como perguntaria o autor de Raizes do Brasil, avisando que o amor às letras, ao 

tomar possível a criação de um mundo fora do mundo, pode instituir um 

derivativo cômodo para o horror ao cotidiano e disfarçar um invencível 

alheamento em face de nossa situação reaí Mas se a literatura francesa não 

frequenta há muito o currículo do aluno brasileiro! De mais a mais, cheguei ao 

romance de Flaubert, após um bacharelado em História escarmentado de 

experiência brasileira, muna condição que, acredito, as referências tentariam em 

vão descrever.
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Machado de Assis ao de Gustave Flaubert.2 O cotejo não era despropositado. Em 

vez de ocorrer ao sabor de um capricho, de uma afinidade de temperamento ou 

de estilo, ele ocorria sob o prisma sistemático de uma história universal da 

narração, cujo princípio deixava a ver que, depois da falência das formas clássicas 

da poética e da retórica, a gravitação cotidiana das idéias tomava-se a matéria 

imediata da literatura. Dizendo de outro modo: a premissa ali era de que, feitos 

os descontos dos processos ou fusos históricos nacionais, o dia-a-dia ideológico 

tomava as formas literárias a partir da Revolução de 1848.

Portanto, não será por analisar um romance estrangeiro que este trabalho 

tirará suas raízes para fora do âmbito da crítica literária brasileira. E dizendo isso 

incorro no risco da galhofa: afinal, um texto produzido no Brasil só pode 

participar da literatura brasileira! Remoque tão óbvio quanto cego para a 

dificuldade em tela, pois foi tentando justamente responder às dificuldades do 

pensar na esfera pública, do refletir em voz alta, que se adotou aqui como ponto de 

partida um resultado da crítica brasileira. Qual seja, uma série de comparações 

literárias que tenta ampliar o horizonte da crítica ao lhe oferecer uma medida de avaliação 

da história universal da literatura. Assim, muitas das linhas de força deste estudo, 

dispersas e espalhadas pela sua índole, para o bem ou para o mal, "ensaística", 

acham-se na tentativa de demonstrar que mesmo um romance tão francês como a 

Educação pode tomar-se familiar ao estudante de literatura brasileiro. Nesse 

sentido, poder-se-ia até parafrasear aqui o Marx do prefácio ao Capital, quando 

lembra aos alemães que a história do capital na Inglaterra é a deles própria: é a tua 

história que se conta!, visto que a Educação narra uma experiência, ou antes, confere 

forma — e, portanto, visibilidade — a um processo de que participamos e vamos 

mostrar igual conhecimento de causa, tal como atestam os romances de 

maturidade de Machado de Assis.

Feitas essas ressalvas, há ainda algumas explicações sobre a ordem dos 

capítulos. Esta pesquisa se desenvolveu de acordo com os três passos do crítico 

literário diante de seu objeto: (i) comentário, (ii) análise e (iii) interpretação, o que 

acabou de certa forma marcando o andamento dos capítulos. Assim, e como sói 

ser, o primeiro tem caráter de introdução. Com o objetivo de contextualizar o
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romance, este capítulo empreende um estudo geral, um pequeno comentário 

sobre a génese da Educação. Mas não se subtrai a isso uma aproximação à 

experiência social francesa. Enfim, trata-se de um comentário ao romance, vamos 

reconhecendo aqui o domínio onde se moverá a análise.

Mas esse comentário adquire contornos analíticos à medida que adianta 

alguns aspectos da análise. As observações feitas neste capítulo centram-se então 

na narrativa do romance; elas visam, servindo-se sobretudo de paráfrases e livres 

comentários do enredo, esboçar um resumo, uma espécie de descrição crítica da 

primeira parte do romance. Mas essa descrição, bem como as demais análises 

empreendidas neste trabalho, não pretendem se desvincular de uma 

interpretação. Por isso, esse primeiro capítulo tenta esclarecer alguns pontos 

importantes e obscuros: a influência do romance histórico de Scott e do romance 

realista de Balzac sobre a forma da Educação, bem como as intenções críticas do 

romance de Flaubert. Enfim, trata-se de circunscrever o problema ao redor do 

qual gravita a narrativa da Educação, mas também de adiantar algumas questões, 

tais como a da voz e a do foco narrativo, problemas que vão merecer melhor 

apresentação nos capítulos seguintes.

O segundo capítulo parte da premissa de que a forma da Educação se 

manifesta como uma atividade inerente à matéria do romance; ou por outra, de 

que a forma da Educação aparece como um princípio imanente às palavras 

empregadas por Flaubert na construção do romance. Assim, a forma da Educação 

compõe uma espécie de causa constante de uma qualidade da sua matéria. Isso 

posto, importa notar o conceito de que a matéria da Educação conjuga-se de saída a 

uma medida. Para a sua análise não é preciso, portanto, inventar um outro 

padrão; é suficiente analisar o romance à luz da medida que lhe é imanente; de 

mais a mais, a avaliação se livrará assim de anacronismos como o de impor valores 

estranhos às convenções do romance. Logo, para avaliar a fatura da Educação e 

não se desrepeitar a sua faculdade de auto-regular um universo, será preciso 

tomar consciência dos recursos internos ao romance, procedimentos que, tendo 

em vista seu estatuto de ficção moderna, lhe reservam certa autonomia. Mas, ato 

contínuo, é de acrescentar que a análise privilegiará o problema da experiência do
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tempo dentro desse universo. Trata-se de analisar os recursos que o narrador 

emprega para sugerir a temporalidade do romance, lembrando que parece 

contribuir com força para essa sugestão o que se poderia chamar de estilo indireto 

homogeneizador.3 Em resumo, e dizendo de outra forma: uma vez que a Educação 

organiza de forma romanesca um problema histórico-filosófico, a saber, a 

experiência do tempo após a Revolução de 1848, a análise precisa decompor as 

partes que estruturam o romance a fim de compreender, no fundo, como o 

próprio problema do tempo se estrutura, ou melhor, foi estruturado pelo romance.

Esse segundo capítulo compõe, logo se percebe, uma tentativa de uma 

análise mais demorada dos recursos estilísticos de que o narrador se serve. Assim, 

ao contrário do primeiro que possui a pretensão de ser um comentário-analítico, 

um lugar onde se faz saber e discutir o "problema" mais aparente do romance, o 

segundo capítulo tenta mostrar o processo por cujo intermédio uma experiência 

da história francesa se tomou um componente da estrutura literária da Educação.
— . . ...  -. ..... - - - .

Para fins de esclarecimento, poder-se-ia dizer que, em comparação com a crítica 

mais "cosmética" do capítulo anterior, a qual recobre o romance sem o dividir em 

seus elementos estruturais e cujas duas operações fundamentais são resumir e 

julgar, a crítica desse segundo se mostrará mais "bizantina". Ela tenta decompor o 

romance, estabelecer os elementos e os recursos linguísticos que o compõem. Em 

poucas palavras: a finalidade deste capítulo é um esquadrinhamento do romance 

a fim de alcançar os princípios que o estruturam e dinamizam, princípios que o 

coordenam a partir de camadas mais fundas que a da narrativa e precisam ser 

trazidos à luz.

Mas se evitarmos o ponto de vista taxativo e classificatório característico 

das considerações preliminares, vamos notar alguns aspectos à primeira vista 

contraditórios no andamento da análise. Trata-se de antinomias que dão notícia 

/ do próprio caráter heteróclito da Educação. Primeiro, veremos

i

análise dessa camada mais ostensiva do romance pode se desenvolver e chegar a

i um problema tão filosófico e metafísico, ainda que histórica e 

ancorado, como o do aprendizado e o da repetição do

que, embora a \ 

narrativa se atenha à realidade histórica da Paris de meados do século XIX, a I

I 

socialmente i 
r» x- ■'erro. Procura-se mostrar, /
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em seguida, ser o próprio subsolo da Educação, as suas camadas mais latentes, 

como sonoridade, expressão e estilo, que parecem boiar livremente no tempo 

histórico e estabelecer apenas liames lógicos e formais, ser esse subsolo capaz de 

transmitir o mais forte sentimento e senso da sociedade parisiense de meados do 

século XIX. De sorte que poder-se-ia arriscar um juízo de aparente incoerência 

dizendo que a camada referencial da Educação, camada relativa à realidade 

histórica, à narrativa, é a mais imaginativa ou metafísica, enquanto a expressão, o 

estilo e a escrita de Flaubert é que são reais e históricos. Posto isso, pode-se 
--------- a-—“ 

concluir desde logo que a capacidade de a Educação representar e convencer 

depende mais de sua organização interna que do cotejo e da fidelidade aos 

documentos históricos do período, uma vez que o espaço e o tempo representados 

pelo romance só ganham vida devidamente reordenados pela fatura romanesca.

/ Assim, a Educação suscitaria no leitor a impressão de verdade histórica porque, 

1 antes de ser ou não verossímil, articulou o seu material de maneira lógica e 
s consequente.

Esclarecido esse subsolo do discurso da Educação, o capítulo seguinte vai 

retomar, e agora em outros termos, tanto o problema metafísico da repetição do 

erro e da aprendizagem, problema apresentado no primeiro capítulo, quanto a 

análise que esboçamos no segundo capítulo. Este terceiro capítulo tem cunho 

conclusivo e dedica-se aos problemas de interpretação do romance. Partindo do 

problema da perspectiva do narrador na Educação, a análise adentra a segunda e a 

terceira parte do romance, para discutir agora os desencontros entre esfera 

privada e esfera pública, sentimentalismo e política, ou seja, as correspondências e 

os dualismos que compõem a narrativa da Educação. Trata-se de verificar aqui os 

/■ desencontros que se vão marcando entre indivíduos e história. Um traço 

importante da ironia de Flaubert, que se serve da história para marcar a alienação 

dos indivíduos, e do destino dos indivíduos para iluminar o não-senso da história.

\ Veremos assim que a temporalidade da Educação liga-se ao cortejo de 

ressentimentos, contorções espirituais e racionalizações arrevesadas, próprias 

todas elas do estado de sítio moral em que a inteligência passa a viver a partir da 

Revolução de 1848. Em suma, o terceiro capítulo tenta dar continuidade não só às



12

análises, mas também à interpretação que, ao longo dos capítulos anteriores, viemos 

esboçando. Assim, são aqui discutidas, e não exaustivamente, algumas soluções 

ao enigma que o romance propõe a quem está disposto a interpretá-lo.

Exposta essa ordem dos capítulos, é preciso admitir ainda que esta 

investigação pode ter sofrido de um mal que ronda a bibliografia da Educação. 

Qual seja, o fascínio pelo mito crítico da Educação (a expressão e a nota devo a José 

Pasta Júnior). E, confessada a culpa, vejo-me na embaraçosa tarefa de justificá-la e 

tentar atenuá-la, admitindo que esse mal em boa parte é uma consequência do 

ponto de vista adotado. Afinal, em vez de realizar propriamente um exercício de 

crítica, cuja lâmina precisa contar com muita determinação, finura e agudeza no 

discernimento do que se tomou peça de antiquário e do que permanece atual no 

romance, realizei antes um exercício de reconstrução de um "mito" da crítica 

literária moderna. Quer dizer, uma atividade mais de teoria literária do que 

propriamente de crítica. Pois, adotando um ponto de vista profusamente 

simpático tanto ao romance quanto aos seus mais variados críticos (e simpático no 

sentido mais primitivo da palavra, o de conformidade de sentimentos, pathos), 

tentei demonstrar que Flaubert constrói seu romance de forma a este configurar 

uma espécie de fantasma. Uma imagem apavorante e ilusória, um enigma que 

persegue e atormenta reclamando sem cessar análises e interpretações, e que 

recusa todas as respostas como solução.

A partir de Flaubert, é o que afirma um ensaio de Borges, o livro não existe 

para representar o mundo: antes, as coisas, a realidade e nós próprios existimos 

para terminar em livro.4 Assim, a partir de agora é como se em nossas vidas nos 

comportássemos como suportes dos princípios automáticos próprios deste 

romance mal afortunado (mas, tal como escreve Flaubert, muito verdadeiro) que é 

a Educação, e fingíssemos então para nós mesmos que existimos e praticamos 

gestos antigos e universais como amar, odiar e ter prazer, quando essas ações não 

passariam de estereótipos baratos a dissimular a verdade de que experimentamos 

a vida apenas com fingimento, artificialidade e imitação, porque, trabalhando 

enquanto perversas engrenagens de uma grande máquina, nada no mundo 

depende de nossas ações e não agimos mais como sujeitos livres. Em resumo:
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tendo consciência de que o romance constitui a forma de comunicação natural a 

indivíduos que vivam isolados, segregados, incapacitados para a conversação e 

para a sociabilidade, procurando dosa e desesperadamente o sentido de suas 

vidas — Flaubert ("esse romancista dos romancistas", na expressão de Henry 

James) tenta estabelecer uma espécie de modelo de romance, capaz de seduzir com 

a promessa de animar a vida vazia dos leitores, mas também de instá-los a pensar 

o sentido disso.

Está claro que um ponto de vista menos simpático ao romance, e por 

consequência aos seus mais agudos e açulados críticos, exporia previamente que 

esse fantasma não passa de um fantasma para a crítica literária moderna. Contudo, 

mesmo com isso confessado e reconhecido, creio que não há nenhum prejuízo 

para o exercício de reconstruir o problema crítico compreendido pela Educação, 

um romance cujo estranho título, o qual parece sugerir um tratado de moral e não 

uma narrativa, ilustra de saída a intenção de conjugar perspectivas que deixaram 

de se pensar associadas, tal como sentido da vida e lógica das coisas, esfera 

privada e esfera pública, indivíduo e sociedade, psiquismo e história, narrativa e 

discussão comum. A ser assim, e fazendo do dito algo não-dito, esqueçamos por 

ora que, sob um contexto diferente daquele onde nasce a Educação, sob um quadro 

de luta de classes estruturado de forma a chegar a um desfecho para as suas 

dificuldades e não condenado, à maneira do que vemos no Segundo Império, a 

permanecer cristalizado repetindo de maneira anacrónica e eterna os mesmos 

descompassos, tanto a intenção crítica da Educação quanto a crítica literária 

moderna podem se mostrar impotentes e perderem seu papel A bem da verdade, 

reconhecer isso, e espero demonstrá-lo ao final é abdicar de qualquer ilusão de 

um reino interior rico e profundo reservado ao pensamento, para deixar a ver um 

mundo onde os humanos, as idéias e as coisas estivessem em seu justo lugar. 

Reconhecer isso agora, todavia, é dizer apenas que, não servindo para nada, 

tampouco este trabalho espera difundir caduquice e mistificação.
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Quando Flaubert toma a resolução de dar uma forma definitiva a seu plano 

de romance de costumes parisiense, ele escreve de sua casa localizada em Croisset 

"Quero fazer a história moral dos homens de minha geração; história 

'sentimental' seria mais verdadeiro. É um livro de amor, de paixão; mas de 

paixão como ela pode existir atualmente, isto é, inativa. A coisa, tal como a 

concebo, é, creio eu, profundamente verdadeira, mas, por conta disso mesmo, 

pouco divertida. Os fatos, o drama faltam um pouco; e depois, a ação se estende 

por um lapso de tempo bastante considerável. Enfim, tenho muito mal-estar e 

estou cheio de inquietudes".1

Quando assim fala, Flaubert não era apenas um quadragenário reflexivo e 

melancólico, tal como pode sugerir a imagem do homem disposto a escrever a história 

de sua geração. Em 1857 ele publicara seu primeiro livro: Madame Bovary, a cuja 

autoria deve boa parte de seu renome à época. A fama seguiu junto à acusação de 

"ultraje à moral pública e religiosa e aos bons costumes"2, devida a um processo 

movido contra o romance pelo Ministério Público. É de notar que no julgamento 

será demonstrado o cunho moral da obra, permitindo-se sua publicação sem 

nenhum corte, o que não aconteceria, diga-se por alto, com Baudelaire, cujas Flores 

do mal condenaram-no em 20 de agosto de 1857 a pagar uma multa e ver alguns 

dos seus poemas censurados. Enfim, antes mesmo de sua publicação em livro, 

Madame Bovary era um acontecimento nas rodas de conversa de Paris: o romance 

e, juntamente com ele, toda a estética realista tinham se tomado objeto de opiniões 

e discussões públicas.

O segundo livro de Flaubert, Salambô, um romance histórico sobre as lutas 

entre os mercenários e os cidadãos de Cartago no século III a.C., foi publicado no
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mesmo ano de Os miseráveis, o romance social de Victor Hugo. Embora a crítica, 

nomeadamente Sainte-Beuve, receba o livro de Flaubert com muitas reservas3, ele 

teve uma boa acolhida pelo público, a ponto de a própria Imperatriz — é o que diz 

o anedotário da época, registrado no diário dos irmãos Goncourt — ter pedido ao 

autor "a vestimenta de Salambô para um baile".* Quanto aos Miseráveis, cuja 

narrativa, tal como a da Educação, consiste na pintura de um quadro da sociedade 

parisiense, é oportuno citar a opinião de Flaubert, formulada tão logo o romance 

de Hugo chegou a público, em 1862:

Não encontro nesse livro nem verdade nem grandeza. Quanto ao estilo, ele me 
parece intendonalmente incorreto e baixo. É uma maneira de bajular o popular. 
(...) O livro é feito para a crápula católico-socialista, para a canalha filosófico- 
evangélica. (...) Há explicações enormes dadas sobre coisas fora do assunto, e 
nada sobre aquelas indispensáveis ao assunto. Mas temos em compensação 
sermões para dizer que o sufrágio universal é uma coisa muito legal, que é preciso 
instrução às massas, aliás isso é repetido à saciedade. Decididamente o livro, 
malgrado os belos trechos, e eles são raros, é infantil. (...) Hugo resume a 
corrente, o conjunto das idéias banais de sua época — e com uma tal persistência 
que ele esquece sua obra, e sua arte. Eis aí minha opinião (...). Guardo-a para 
mim, bem entendido. Todos os que pegam na pena devem ter muito 
reconhecimento a Hugo para se permitirem uma crítica. Mas creio, interiormente, 
que os deuses envelhecem. Que descuido com a beleza!5

A nota possui a vantagem de sublinhar o desacordo que se abriu entre as 

duas gerações representadas aqui por Hugo e Flaubert Afinal, segundo o autor 

d'A educação: Hugo é um deus, mas um deus que envelheceu. Ou por outra: o 

autor dos Miseráveis pertence a uma geração anterior à dúvida e ao método na 

literatura, conforme escreve Flaubert nessa mesma carta ainda a respeito do 

romance: "No entanto, era um assunto muito belo. Mas que calma ele teria 

exigido e que envergadura científica! É verdade que o pai Hugo despreza a 

ciência". Em poucas palavras: Hugo é um autor anterior à "ciência", porque há 

em sua criação literária um déficit de consciência crítica. Mas pode-se perguntar, e 

assim começar a ensaiar um quadro dessa geração de que Flaubert deseja escrever 

a história: o que vem a ser essa ciência, essa consciência crítica tão diretamente 

contrária ao estilo e ao arranjo do romance de Hugo?
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O velho Fontanelle teve talvez razão ao dizer: se tivesse todos os pensamentos do 
mundo na mão, tomaria cuidado para não abri-la. Quanto a mim, penso de modo 
diferente. Se tivesse todos os pensamentos do mundo na mão, talvez pedisse a

Tal como lembra a citação que se acha no parágrafo de abertura deste 

capítulo, a "ciência" literária à qual alude Flaubert nessa carta vincula-se à sua 

geração — e, nesta altura, podemos recorrer aos argumentos de Albert Thibaudet, 

cuja Histoire de la littérature française foi precisamente organizada de acordo com o 

conceito de geração literária e intelectual6 Afinal, quando falamos de Flaubert; 

estamos falando do grupo dos que possuem de vinte a trinta anos na década de 

1850, um grupo cujo exagerado valor devotado à crítica e à técnica serve, acima de 

tudo, para se contrapor à geração precedente de gênios (ou para usar a expressão 

de Flaubert, de "deuses"), a dos enfants du siècle, designados assim por terem 

nascido com o século XIX. Trata-se de grupo marcado pelo movimento 

Romântico; e se poderia até chamá-lo romântico, se guardadas certas proporções. 

Ato contínuo, teríamos de lembrar que a ele pertencem igualmente, Balzac, 

Stendhal, Merimée e Sainte-Beuve, escritores que não se sentem à vontade nem se 

ajustam perfeitamente ao perfil estritamente romântico, mas que de uma forma ou 

de outra fruíram dos impulsos criadores desse ambiente. Pois o movimento foi 

natural a uma época de reconstrução da República das Letras francesas, uma 

organização que, devido à instabilidade da sociedade no período da Revolução de 

1789 e das guerras napoleônicas, andava em baixa.

Esse grupo de 1820, cuja trajetória se liga ao período da Restauração e da , 

Monarquia Constitucional tomou para si a tarefa de reconstrução da vida / 

intelectual. E, seguindo os argumentos de Thibaudet; é preciso dizer que a ele se | 

deve a recuperação e a alta da vida literária na França. Para conseguir isso, ele 1 

determinou e gozou de independência na atividade intelectual visto que o ritmo \ 

de crescimento e incorporação da vida literária lhe ia oferecendo um campo 

infinito de experimentação de gêneros, técnicas e pensamentos. Essa liberdade é 

vista, por exemplo, num ensaio de 1834 na Revue des deux Mondes; ali, Heine, 

condensando em sua opinião boa parte do ímpeto da época, destacava a grandeza 

que a imaginação tinha alcançado:
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vocês que ma cortassem: de forma alguma a manteria tanto tempo fechada. Não 
tenho aptidão para carcereiro de ideias. Por Deus! eu as deixo livres mesmo que 
se corporifiquem nas mais perigosas manifestações, mesmo que assaltem todos os 
países como um doido cortejo de bacantes, mesmo que destruam nossas flores 
mais inocentes com seus tirsos, mesmo que irrompam em nossos hospitais e 
arranquem do leito esse velho mundo enfermo — o que decerto muito me 
inquietará o coração e eu próprio sofrerei lesões!7 j

Em suma, e a opinião do poeta alemão acompanha a de Thibaudet o 

romântico é, antes de tudo, um mau-carcereiro de idéias, um falador, um autor 

que escreve ao correr da pena, não temendo mesmo que as suas idéias percorram 

o mundo, desenvolvam incoerências, produzam universos e reviravoltas. O 

ímpeto mostra como essa geração toma a transformação de sua própria época 

como uma espécie de essência doutrinária, que Thibaudet chamou de "mística da 

Revolução". É que de 1820 a 1850 autores e críticos foram percebendo a analogia 

que ligava o Romantismo na literatura à Revolução na política; uma associação 

que Hugo estabelecia já no prefácio de seu Hemani — a peça teatral que provocou 

o episódio conhecido como a "batalha de Hemani", uma luta pública entre o 

partido moderno e o herdeiro do século XVUI: "O romantismo, tantas vezes mal 

definido, não é a tudo resumir, e esta é sua definição real se o consideramos 

apenas sob seu aspecto militante, senão o liberalismo em literatura".8

Nesses termos, assim como a Revolução de 1789 implantava a igualdade e a 

liberdade na política francesa, de igual modo o Romantismo vinha estabelecer 

uma mudança revolucionária na literatura: livrá-la das convenções arcaicas do 

Classicismo e trazê-la para o mundo contemporâneo. Ele vinha acertar os 

ponteiros da literatura com o relógio da vida política e social, reunindo depois da 

década de 30 num só impulso três revoluções: "a Revolução Francesa, a 

Revolução de Julho, a Revolução Romântica"9, e assentando em definitivo a sorte 

do movimento literário. Assim, quando explode a Revolução de 48 e, mais tarde, 

as jornadas dos revoltosos de junho, o golpe de Estado de Luís Napoleão, o 

estabelecimento do Segundo Império, a opinião pública era unânime em 

responsabilizar o Romantismo pelo estado calamitoso da história francesa, à 

maneira de Sainte-Beuve que, batendo-se há muito contra seu impulso criativo e
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Coroando essas mudanças, surgia em evidência a 

historicidade da expressão literária e artística. Com o Romantismo não só as 

literaturas antigas passam a ter o mesmo valor que as literaturas modernas; mais 

do que isso: toda expressão artística deve ser pensada agora na perspectiva de seu 

povo e de sua época. Não é ao acaso, então, que o conhecimento histórico começa

libertador, escrevia em janeiro de 48: "Os homens como Guizot, os doutrinários, 

seus discípulos e, em geral, os fraseadores e os filósofos de tribuna perdem a 

França!".10

Dito isso, é o momento de reatar as pontas da argumentação e tentar 

resumir as mudanças que o Romantismo trouxe à vida literária francesa, 

transformações de tal forma radicais que, segundo Thibaudet, ultrapassaram a £ 

próprias fronteiras cronológicas do movimento. O primeiro ponto a ressaltar é o| 

deslocamento representado pelo que o historiador da literatura chama de 

"pluralismo de idéias e tendências estéticas".11 Com o surgimento dol 

Romantismo desapareceu certo gosto comum que tinha sua base na disciplina, 

clássica e, no seu lugar, jamais sobreveio um padrão unívoco. Pelo contrário, o 

movimento motivou o vário e o diverso, a multivocidade dos gostos e das 

medidas estéticas, não conservando em si nenhuma convenção artística que não 

mereça o questionamento. De sorte que, não havendo mais as disciplinas que 

forneciam certos procedimentos e normas para a comunicação entre o autor e o 

público-leitor, essa relação sofre uma mudança radical. A comunicação se tomou 

de certo modo direta; ou por outra, o leitor passou a reclamar ao escritor uma 

expressão pessoal e sincera, uma espécie de confissão de traço original e 

individual, sendo isso mesmo reconhecido como a medida da literatura. Assim, 

um gênero como o romance, tão próximo às memórias e à autobiografia e que não 

merecia sequer lugar na teoria clássica dos gêneros pelo seu caráter híbrido e 

amorfo, pôde ensejar ocupar o centro da vida literária. Afinal, esta se compõe 

agora de gerações que se sucedem em passos bruscos, cuja descontinuidade 

ameaça corromper a todo o momento a própria organização da República das 

Letras.
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a desempenhar um papel importante na consciência pública. Sob a influência dos 

romances históricos de Walter Scott e dos livros de Chateaubriand, em cujo 

pensamento recebe destaque o conhecimento histórico como lembra seu Ensaio 

sobre a Revolução (1798) e seus Estudos históricos (1831), e contando com público 

interessado e apoio institucional, a História se toma mesmo uma moda da época. 

Note-se que a opinião pública contemporânea conhece tanto uma literatura 

histórica — é o caso dos romances históricos, Cinq-Mars (1826), de Alfred de 

Vigny; Crónica do reino de Carlos IX (1829), de Prosper Merimée; Notre-Dame de 

Paris (1831), de Victor Hugo; Os três mosqueteiros (1844), de Alexandre Dumas — 

quanto apresenta também uma específica produção histórica, tal como é o caso 

das várias Histórias da Revolução publicadas no período.

Estes livros vinham debater o sentido da história da França, mais 

predsamente, o problema do caráter da Revolução, se progressista ou regressivo. 

A discussão, cuja origem se encontre talvez já nas reuniões da Assembléia 

Nacional Constituinte de 1789, emigra para os livros de história, que se 

multiplicam e passam a ocupam um lugar importante no debate público. Dentre 

esses livros pode-se citar a História da Revolução (1824), de François Mignet, assim 

como o Ensaio sobre a história da formação e dos progressos do Terceiro Estado (1850), de 

Augustin Thierry. Mas condiz com o argumento o fato de os mais notáveis 

estadistas da Monarquia de Julho, tanto Adolphe Thiers quanto François Guizot, 

terem começado a sua trajetória pública na condição de historiadores — o que 

levou Thibaudet, na esteira do pensamento de Sainte-Beuve, a dizer que a 

"Monarquia de 1830 foi de um certo ponto de vista a monarquia dos professores, 

não dos professores nas suas cadeiras, mas dos professores fora de suas 

cadeiras".12 Homens que desempenharam papéis de primeiro plano na 

Monarquia de Julho: Thiers, além de ministro do Interior de 1832 a 1834, foi 

ministro do Exterior e presidente do Conselho de Estado de 1836 a 1840; Guizot 
fez parte dos quadros do governo desde o seu estabelecimento, tomando-se o seu 

principal dirigente a partir de 1840 — ambos estabeleceram a carreira pública na 

circunstância mista de historiadores, jornalistas e oradores. Thiers escreve a sua
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O que diz respeito ao problema da representação da história em 1848, uma 

história que cuida de ensaiar os "papeis" encontrados na História de Girondinos de 

Lamartine, vamos ter de conservar em suspenso por ora. Lembremos apenas que 

a narrativa da Educação, assim como o livro de Marx sobre o Dezoito Brumário de 

Luís Bonaparte, cuja publicação acontece logo em 1852, reservam um lugar 
-----

importante ao tema, o qual se pode chamar em princípio de ficção da autenticidade e 

será discutido no capítulo seguinte.14 Vejamos agora a afirmação de que o livro de 

Lamartine pertence a essa onda infinita de eloquência que o poeta deixava correr da 

tribuna e passemos a considerar a atividade política dessa geração cujos mais 

importantes expoentes, Lamartine e Hugo, participaram como personagens 

principais dos acontecimentos históricos de 48.

História da Revolução de 1823 a 1827 e participa em 1830 da fundação do National, 

um dos mais importantes jornais liberais da época. Guizot, cuja História da 

Civilização na França é publicada em 1845, exerce a partir de 1812 a cadeira de 

História na Sorbonne. É de notar ainda que o debate em tomo das Histórias da 

Revolução encontra seu auge às vespéras da Segunda República, sendo publicadas 

então as versões da história da Revolução de Jules Michelet e de Louis Blanc, e 

Alphonse de Lamartine trazendo a público sua História dos Girondinos:

E nenhum livro de história, diz Thibaudet, conheceu maior sucesso imediato. Para 
avaliar a História dos Girondinos, existem duas maneiras. Como livro de história, e 
então a sua existência vale rigorosamente zero. Ou ainda como inteligência e 
realidade da Revolução que continua, ou que recomeça. E então ela permanece 
um livro considerável. Em 1848 Tocqueville se assustara ao ver o povo e as 
personagens políticas representando as cenas da Revolução como atores 
representam a tragédia que tinham ensaiado. Na História dos Girondinos vemos os 
"papéis", como se diz no teatro, dessa tragédia. Sob esse ponto de vista, ela foi 
dinâmica como As provinciais. Por poucas ilusões que temos quanto ao seu valor 
histórico, ela permanece um livro arrebatador, ela pertence a essa onda infinita de 
eloquência que Lamartine deixava correr da tribuna. Na sua mistura de fórmulas, 
imagens e retratos, tão frequentemente como em Michelet recaímos sobre frases 
ou páginas que esclarecem esta passagem do gênio: "Eu não penso, minhas idéias 
pensam por mim."13
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Alphonse de Lamartine, o autor d'As meditações poéticas (1820) e das 

Harmonias poéticas e religiosas (1830), toma-se um dos deputados da Monarquia de 

Julho em 1833, inclinando-se na Câmara ao papel de chefe da oposição. Assim, 

quando ocorre a revolta em 1848, ele se vê eleito um dos membros do Governo 

Provisório, alçado por consenso público à condição de ministro das Relações 

Exteriores da República. Com o sufrágio universal estabelecido (o que não 

significa que as mulheres votassem), na eleição de 23 de abril para a Assembleia 

Constituinte, ele receberá o maior número de votos da França. No entanto, em 

boa parte por suas ações e idéias políticas, próximas ao que chamamos hoje de 

ideário social-democrata, não mais se ajustarem ao andamento da atividade 

política, ele é derrotado pelo príncipe Luís Bonaparte na eleição para presidente. 

Abandona a vida política e, após o golpe de 2 dezembro de 1851 que irá instaurar 

o Segundo Império, volta a dedicar-se de maneira integral à criação literária, até 

sua morte em fevereiro de 1869.

Desde sua nomeação a par da França em 1845, Victor Hugo, o autor d'Os 

cantos do crepúsculo (1835) e d'As vozes interiores (1837), participa ativamente da 

política, falando seja a favor da Polónia revolucionária, seja contra a injustiça 

social e a pena de morte. Na Segunda República ele será deputado de Paris na 

Assembléia Constituinte e na Assembléia Legislativa. Mas, devido a se mostrar 

por fim contrário ao golpe do presidente, é exilado em 1851. Com uma vasta 

atividade literária, ele retoma a seu país em 1870, tomando-se então uma espécie 

de mito vivo e real, um ídolo da esquerda republicana, um exemplo de escritor 

popular e genial. Assim, seu cortejo fúnebre em 1885, prolongando-se do Arco do 

Triunfo ao Panthéon, oferece um clima de apoteose da nação francesa.

É o caso de reconhecer então que a atividade política de Lamartine e de 

Hugo, assim como a de outros poetas e historiadores da geração de 1820, não 

aconteceu ao acaso, porque tinha suas razões históricas. A geração romântica se 

inclina à política por conta mesmo da nova posição que o escritor assumia na 

sociedade; a partir de agora, não mais pensionado, protegido e quase confundido 

na criadagem dos nobres e aristocratas do Antigo Regime, mas sim entregue cada
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vez mais à sua própria carreira, por sua vez diretamente ligada, seja na condição 

de professor, historiador ou membro do quadro burocrático, ao Estado, ou seja na 

condição de escritor ou artista, ao vasto público burguês que nascia com o 

capitalismo. Como se vê, a mudança se fundamenta, em última análise, na 

formação do Estado burocrático moderno e na universalização da relação 

mercantil para todas as manifestações da vida no interior desta sociedade.

O avanço do capitalismo pode ser visto sem dificuldade na nova relação do 

escritor com a sociedade. No lugar do homem letrado e experiente do período 

anterior, vemos surgir o escritor profissional, que vende a pena como o 

trabalhador tem de oferecer a sua mão-de-obra. Assistimos ao crescimento da 

produção de jornais e livros, à formação de um exército de reserva de jornalistas e 

escritores, ao estabelecimento do que enfim podemos designar como uma 

incipiente indústria cultural. O livro sai então das academias de ciências, das 

bibliotecas e dos salões da nobreza; ele toma-se uma mercadoria de consumo que 

serve ao lazer das famílias citadinas ávidas de cultura, alimentos espirituais e 

entretrenimento. O Romantismo foi em boa parte a resposta, tanto estética quanto 

extra-estética, do escritor a esse novo contexto social, que por sua vez lhe exigia e 

facultava cada vez mais uma posição sentimental e pública, tal como vemos pelos 

exemplos de Hugo, Lamartine e, em geral, de todos os autores românticos, e 

pode-se lembrar Thibaudet quando diz que "o apelo do clima político à literatura 

é, com efeito, por toda essa geração, de um caráter único".15

A geração seguinte, o grupo de Flaubert, tem sua origem no fracasso da 

política de 48; uma política, observa Marx, na qual a frase foi além de seu 

conteúdo.16 A bem dizer, o grupo dos que possuem de 20 a 30 anos em 1850 

herdou os acontecimentos constitutivos do fracasso da Revolução. Essa geração 

recebeu seu nome tomando consciência dos equívocos das propostas românticas. 

Ela reconhece o fracasso das utopias, partilhando a opinião contemporânea 

segundo a qual a genialidade dos criadores expansionistas românticos tinha cavado 

o túmulo deles próprios. Em resposta, a nova geração se incumbe da tarefa crítica 

com uma força jamais vista então na história da literatura. Seu projeto é técnico
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no mais alto grau — e corresponde a um distanciamento da geração precedente, 

bem como a uma reavaliação do papel desempenhado na sociedade pela 

expressão literária e artística.17 Esse exame não caminha sem dificuldades. A 

literatura incorre agora no risco de se apagar na sensaboria da análise e na frieza 

da descrição; o distanciamento crítico, de se perder em infinitos — e todos 

supérfluos — pontos de vista. Ao contrário do período anterior de ritmo de 

crescimento e incorporação, o período é de refluxo, de depuração e de ressaca, o 

que permitiu Michelet escrever no prefácio de seu livro intitulado Renascimento 

(1855): "Nós evocamos a história, ei-la por todos os lados, estamos por ela 

cercados, estufados, arruinados; marchamos curvados sob seu peso, não 

respiramos mais, não inventamos mais. O passado mata o futuro".18

As idéias utópicas da geração precedente, à expansão dos sentimentos e a 

onda de eloquência infinita que o poeta romântico deixava escorrer da tribuna, à retórica 

que caminhava ao encontro da máxima de Lamartine: "eu não penso jamais; 

minhas idéias pensam por mim"19, a geração de 1850 contrapõe a perseguição às 

idéias feitas por meio da paciente e metódica atividade de crítica. E pode-se notar 

que alguns dos seus maiores representantes por pouco não chegam a tomar a 

análise como um ofício desinteressado, um exercício que se desenvolve e se volta 

para si mesmo. Fustel de Coulanges, autor da Cidade Antiga (1864), dizia que a 

máxima do ofício do historiador era "uma vida de análise, para uma hora de 

síntese".20 O autor da Educação demonstra verdadeiro ódio à "estúpida mania de 

concluir" e proclama como palavra de ordem: "Observemos, pois tudo está aí! E 

depois de séculos de estudo, talvez, será dado a alguém a chance de fazer a 

síntese". Ainda acrescenta: "A raiva de querer concluir é uma das mais funestas e 

mais estéreis manias que pertencem à humanidade".21 Nessa linha, a partir de 

1855, a Sorbonne desaconselha terminantemente as teses de doutorado ao redor 

de considerações gerais e filosóficas, recomendando temas particulares, 

objetividade e erudição, o que se traduz em cuidados técnicos extremos e 

correspondiam a um rigoroso respeito às convenções de estilo estabelecidas. 

Thibaudet sustenta um juízo claro e certeiro a respeito dessa nova
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historiadores: ela luta contra os lugares-comuns do gênero histórico, assim como 

Flaubert batalha contra os do gênero romanesco.

O interesse dessas pesquisas limitadas está no fato de elas permitirem revisar os 
lugares-comuns da história. A história geral e filósofica está mal protegida contra 
os lugares-comuns, que ela não tem tempo de controlar e utiliza tais quais na sua 
construção. À direita e à esquerda, do lado Guizot como do lado Michelet; ela está 
repleta do que Flaubert chama de ideias feitas. A geração de 1850 pôs na ordem 
do dia histórico tanto o controle das idéias feitas como o estudo das partes ingratas 
ou obscuras da história, que são com frequência as mais importantes.22

A esta altura, pode-se fechar o parêntese aberto com a crítica de Flaubert ao 

romance de Hugo. Temos aqui esboçado as principais linhas dessa geração de que 

o autor da Educação pretende traçar a história sentimental. Eis aí um quadro, ainda 

que em largos traços, dessa geração tão refratária ao ideário populista e autoritário 

que vemos no autor d'Os miseráveis, tal como observa de modo insidioso 

Baudelaire em resenha do romance, quando tenta explicar as premissas do espírito 

de justiça e de caridade de Hugo:

Dito isso, pode-se voltar ao problema lançado pela carta de Flaubert, 

problema que diz respeito à intenção crítica do autor da Educação, a saber, 

‘"escrever a história 'sentimental' de sua geração", retomando-o agora sob o 

ângulo biográfico do escritor. Pois, como nota Thibaudet a respeito desses 

quadros de geração a que Flaubert se propunha fazer: "Um quadro da geração 

que sucedeu a de Musset vinha numa boa hora durante esses anos, desde que 

tenhamos em conta evidentemente o caráter um pouco artificial de todo quadro 

desse gênero; dizer 'minha geração' é a maior parte do tempo subir em uma 

escada para dizer: eu e meus amigos".24

Nesse sentido, Maxime Du Camp (um amigo de Flaubert que dirigiu a 

Revue de Paris e publicou em capítulos ali Madame Bovary, além de possivelmente

O forte se irmana a tudo o que é forte, mas vê seus filhos em tudo que é preciso ser 
protegido ou consolado. É da própria força, e da certeza que ela traz àquele que a 
possui, que deriva o espírito de justiça e de caridade. Assim, aparece sem cessar nos 
poemas de Victor Hugo esses acentos de amor pelas mulheres perdidas, pela pobre gente 
esmagada nas engrenagens de nossa sociedade, pelos animais mártir de nossa 
glutonaria e de nosso despotismo.23
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ter servido de modelo para a construção da personagem de Charles Deslauriers na 

Educação) escreve no capítulo XXVIII de suas Souvenirs littéraires: "Flaubert narrou 

na Educação, muito sinceramente, um período ou, como ele dizia, um recorte de 

sua vida; não há nenhum dos atores que eu não possa nomear, conheci ou 

acompanhei a todos, desde Frédéric que não é outro senão Gustave Flaubert, até a 

senhora Amoux que é a desconhecida de Trouville transportada para um outro 

círculo".25

Mas aqui é preciso fazer uma emenda, pois a afirmação de Du Camp pode 

indicar que o interesse no romance se esconde em sua conformidade com a 

biografia de Flaubert. Já a sabedoria de Aristóteles, para apelar a um antigo 

argumento de autoridade, lembrava a distinção entre o que ocorreu na vida e a 

criação artística: "não é oficio do poeta narrar o que aconteceu; é sim o de 

representar o que poderia acontecer: o que é possível segundo a verossimilhança 

e a necessidade".26 De acordo com esse princípio, a importância do romance não 

está no fato de virtualmente ele descrever a vida de Flaubert e de sua geração, mas 

antes na representação do que lhes poderia ter acontecido de uma maneira 

plausível e necessária. Noutros termos: todo o interesse do romance reside na 

maneira como ele conta de maneira verossímil a experiência dessa geração, e 

talvez mesmo no fato de descrevê-la de maneira mais necessária e plausível do 

que a veríamos na própria realidade.

Assim, este estudo não terá como preocupação a história de vida de 

Flaubert Ele se propõe antes a realizar uma análise do romance. Na medida em 

que este oferece para nós um universo de acontecimentos, personagens e vidas 

inteiramente organizado, não será preciso, tal como faz Du Camp, contrapor a Sra. 

Amoux à uma paixão obscura de Flaubert ou, ainda, Frédéric ao próprio 

romancista. O que se propõe é tuna análise do romance segundo critérios 

imanentes a ele próprio, padrões tais como sua economia, coerência e coesão 

interna. Logo, a análise deve retirar sua base de uma apreciação imanente do 

romance ou, mais predsamente, de uma avaliação que tenta julgar a fatura do
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Para começar a análise do romance, pode-se tentar descrever o que foi 

narrado em suas páginas. À maneira dos formalistas russos, trata-se de analisar a 

fábula do romance, e pelo termo não devemos entender o modo que o narrador 

emprega para contar e registrar, porque, tal como diz a distinção de Tomachevski: 

"a fábula é o que se passou; a trama é como o leitor toma conhecimento disso".29 

Enfim, limitando-se a expor o que passou (e, no máximo, a comentar alguns traços

romance por meio do confronto entre o que foi sensivelmente realizado e a 

concepção de fundo aí manifesta.

Parece conveniente assim guardar certo distanciamento das afirmações de 

Du Camp. Porque se detivermos ali um pouco a atenção veremos que elas trazem 

um material de difícil, para não dizer impossível, verificação para a análise. A 

desconhecida de Trouville, uma vez transportada para outro círculo, seria ainda a 

mesma desconhecida de Trouville? Mas não só aí será preciso mostrar reserva, e 

lembremos que este capítulo começava com uma afirmação de Flaubert quanto à 

intenção crítica da Educação: "Quero fazer a história moral de minha geração 

(...)". A análise do romance tem igualmente de guardar certo distanciamento das 

afirmações do autor sobre sua própria obra, uma vez que o romance se limita a 

representar uma história e, tal como diz o próprio Flaubert em cartas, "um 

romancista, segundo eu, não tem o direito de dizer sua opinião sobre as coisas do 

mundo. Ele deve, na sua criação, imitar a Deus na sua, isto é, fazer e calar-se".27 

Cabe somente ao leitor então interpretar o sentido da história que ele acabou de 

ler. Porque somente a esse leitor interessa a moral dessa história, que não poderia 

aliás ser narrada de outra forma senão aquela pela qual foi narrada. Mas se é 

assim, e para encerrar esse problema da autoridade dos juízos do autor sobre seu 

romance, podemos bem concluir que Flaubert foi o seu primeiro, e com certeza 

um dos mais preocupados e atentos, crítico e leitor — nisso reside toda a sua 

vantagem sobre nós, seus leitores contemporâneos.28
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do encadeamento da trama), este capítulo vai tentar se concentrar na descrição da 

fábula do romance, isto é, na narrativa romanesca.

Acresce que essa narrativa é também o que se chama de camada mais 

aparente e ostensiva na leitura de um romance. Ela se compõe dos objetos nele 

representados, principalmente dos indivíduos, da sociedade e da história ali 

descrita, sendo por isso mesmo o que há de imediatamente apreensível na leitura, 

o que se pode apresentar sem recorrermos à sonoridade, ao estilo ou à composição 

do romance.30 Para o leitor de romances, sem dúvida essa camada é a mais 

importante, uma vez que ela assume a seus olhos uma função representativa com 

relação à realidade exterior da obra. Ou por outra: para esse leitor, a Paris do 

século XIX, as suas casas e paisagens, bem como os seus cidadãos e passantes, 

tudo isso parece presente em cada página da Educação, tanto assim que ele 

acredita, à medida que se identifica com o narrador e com as personagens, estar 

em contato com a história de Frédéric, aprendendo, participando, 

reconhecendo-se, envolvendo-se enfim aos problemas que as páginas do romance, 

bem como a sua organização estética, lhe propõem. Por meio dessa camada 

representativa, toma-se evidente que o romance tem uma referência mais ou 

menos direta à realidade; e isso é certo na medida em que o romance se constituiu 

a partir de materiais não-literários ou não-artísticos, as palavras do dia-a-dia mas 

também as palavras em estado de dicionário, que serão manipuladas a fim de se 

tomarem aspectos de uma organização estética regida pelas suas próprias leis, e 

que não precisam ser as mesmas da natureza ou as da sociedade. Visto que o 

capítulo seguinte vai averiguar com mais vagar os recursos empregados pelo 

narrador a fim de criar essa impressão de concordância com o mundo exterior, 

podemos verificar agora essa camada do trabalho de escrever mais tangível ao 

leitor.
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Tal como lembra seu subtítulo, a Educação é a história de um moço. Mas a 

história de Frédéric Moreau não se passa em qualquer lugar e tempo. Ela começa 

em Paris a 15 de setembro de 1840, quando ele, um jovem de dezoito anos que 

acabara de concluir o liceu, regressa a Nogent-sur-Seine, sua cidade de origem. 

Frédéric viajara a mando de sua mãe ao Havre: ele fora visitar um tio de quem a 

senhora Moreau esperava uma herança para o filho. Dentro de quatro meses, o 

jovem retomará definitivamente a Paris onde pretende fazer não só o seu curso de 

Direito, mas alcançar também a sorte de se tomar um homem público. A história 

termina no inverno de 1869, nas páginas em que lemos o resultado da vida de 

Frédéric: ele permaneceu um celibatário, não pintou quadros nem escreveu livros 

de poemas ou de história como um dia na juventude se propôs, tampouco foi 

deputado ou ministro de Estado como queria sua mãe. Agora, "ele leva a vida 

como um pequeno burguês"31, "suportando a ociosidade de sua inteligência e a 

inércia de seu coração".32

Essas são a situação inicial e final da fábula. Mas quais seriam os elementos 

modificadores que introduzem o desenvolvimento e a intriga? Elementos que 

podemos chamar de motivos dinâmicos, pois eles de certa forma aprofundam a 

situação inicial e trazem um nó, cujo próprio desenlace implica a intriga, o 

desfecho e a situação final. Bem vistas as coisas, a Educação parece conhecer dois 

motivos centrais a conduzir seu nó dramático. O primeiro é o encontro de 

Frédéric e a senhora Amoux, encontro que acontece logo no primeiro capítulo 

durante a viagem de barco que traz Frédéric de Paris a Montereau em 15 de 
• —---------------------------------------------- -------- -------....  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------— - ■ ■

setembro de 1840. Como uma "aparição", diz o narrador da Educação, Frédéric 

reconhece de uma vez todos os seus ideais de encanto, beleza e poesia românticos 

na companheira de viagem. A senhora Amoux é mãe de uma pequena criança 

chamada Marthe e esposa de um editor de revista de arte cuja loja de quadros e 

gravuras em Montmartre ia se tomando famosa. Trata-se da Arte industrial.
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O segundo motivo dinâmico não se liga à busca de amor; ao contrário, ele 

se reporta à busca de poder. Trata-se da conversa entre Frédéric e Deslauriers à 

noite do mesmo 15 de setembro de 1840. Sob a ponte que descortina 

Nogent-sur-Seine para os viajantes, os amigos de colégio imaginam e projetam 

conjuntamente o assalto a Paris. Deslauriers lembra ao amigo a carreira de 

Rastignac na Comédia Humana, a personagem central do romance O pai Goriot, de 

Balzac; aconselha-lhe visitar um rico banqueiro em Paris, cuja casa lhe seria aberta 

por uma carta de recomendação do cabo eleitoral e administrador dos negócios do 

senhor Dambreuse na região; Deslauriers terminará a conversa conclamando o 

amigo à tomada de Paris, procurando convencê-lo da conveniência da visita ao 

banqueiro: "Um homem que possui milhões, calcula!", e indicando ao amigo / 

j todos os recursos para alcançar o sucesso: "arranja maneira de lhe agradar, e à I 

/mulher também; toma-te amante dela".33

Temos aí os dois eixos ao redor dos quais o personagem principal do 

romance gravitará: a busca do amor e a do poder. Contudo, tal como é de 

esperar, acontecerá de uma personagem central a um eixo transitar pelo outro. É 

o caso por exemplo da senhora Amoux, que encarna o ideal do amor romântico 

! para o jovem estudante. Ela se misturará inevitavelmente ao eixo do poder 

político e económico através das festas, reuniões e negócios de seu marido, dos 

quais Frédéric participará, tentando agradar sobretudo à sua esposa. De sorte que 

no romance a busca do amor acaba se comunicando de maneira mais ou menos 

indireta com a do poder, e os dois eixos perdem assim os limites de jurisdição e se 

confundem. Alcançar o sucesso no amor seria também alcançar o sucesso na 

esfera do poder social? É no que parece acreditar Frédéric, sem no entanto 

explicar como a conjugação dos dois motivos poderia ser possível. Logo, quando 

Deslauriers lhe aconselha que se tome amante da senhora Dambreuse, Frédéric de 

início se incomoda e considera a recomendação absurda, mas vai terminar por 

jaceitá-la sorrindo, talvez se esquecendo da senhora Amoux ou então a incluindo na l 

‘vredição feita acerca da senhora Dambreuse, como nota o narrador. Afinal, o que ' 

importa a Frédéric é o sucesso cuja escada pode ser a busca do poder ou do amor,
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Já a primeira parte da Educação que começa em 1840, termina em 14 de 

dezembro de 1845 e encerra, assim, cinco anos da vida de Frédéric em 100 páginas 

divididas por seis capítulos — apresenta a experiência central da personagem e do 

romance, uma experiência que se repetirá ao longo da vida das personagens.

Em novembro de 1840, Frédéric começa seu curso de Direito em Paris. 

Sustentanto pretensões ao mesmo tempo sentimentais e mundanas, ele tenta se 

introduzir na casa do banqueiro Dambreuse e na loja de Jacques Amoux, não 

conseguindo ser admitido de imediato em nenhum dos dois círculos. Assim, na 

incerteza e na ociosidade, tenta se absorver no curso de Direito; ensaia escrever 

uma carta de amor à Marie Amoux, mas não a envia com medo do insucesso; 

põe-se a escrever um romance, Sylvio, le fils du pêcheur, que, à conta do exagero de 

clichés românticos e de experiências autobiográficas, não consegue terminar; 

manda cartões de ano-novo aos Dambreuse, não recebendo nenhum em troca; até 

que, por fim, aluga um piano e passa a compor valsas românticas sem outro fim 

que o de se distrair. Sem colegas que lhe sirvam de companhia à expansão dos 

sentimentos, ele escreve longas cartas a Deslauriers pedindo que venha visitá-lo, 

mas todos os seus pedidos se batem contra o argumento do amigo de que agora 

não pode ajudá-lo. A frase, que encerra este capítulo dedicado à chegada de 

Frédéric em Paris, oferece uma boa mostra do estado de espírito da personagem e

já que por estranhos elos, ou comunicações subterrâneas, as duas vias 

continuadamente o levam de uma a outra, e mais: uma lhe apoia na subida da 

outra, acredita a personagem. As duas séries de motivos, uma ligada ao 

sentimentalismo e a outra à política, isto é, à esfera privada e à pública, funcionam 

destarte como linhas de força em cujos nós vão se embaralhando não só Frédéric, 

mas todas personagens da Educação, sem no entanto poderem entender a dinâmica 

que os conduzem através dessas duas séries de motivos paralelos a um mesmo 

destino.
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da trama: "ele tinha perdido a esperança de receber um convite dos Dambreuse; 

a sua grande paixão pela senhora Arnoux começara a se extinguir".34 Como se vê, 

a fábula não tem medo de se avizinhar à total anomia, quase se perdendo 

integralmente e morrendo de vez, tuna vez que os seus dois elementos dinâmicos, 

a busca do amor e do poder pela personagem principal, vão se mostrando 

insuficientes para montar o nó e a intriga.

Quanto à amizade de Deslauriers e Frédéric, ela remonta ao resumo que 

abre o segundo capítulo desta parte inicial: ela tem sua origem no colégio onde 

ambos realizaram seus primários e secundários, pois ali se tomaram facilmente 

amigos íntimos. Ambos tinham grandes ambições literárias: Frédéric 

"ambicionava ser um dia o Walter Scott da França. Deslauriers meditava um 

vasto sistema filosófico, que teria as mais longínquas aplicações".35 Este, três anos 

mais velho que seu amigo, é o filho de uma família cheia de problemas; o pai o 

surrava muito e o obrigara a trabalhar desde muito cedo no cartório de que era o 

proprietário. Em 1838 ele se formou no Colégio de Sens e partiu para fazer seu 

curso de Direito em Paris. Mas, em virtude de privações económicas, pois seu pai 

lhe cortara todo o subsídio, naquela noite de 15 de setembro de 1840, sob a ponte 

de Nogent-sur-Seine, ele vinha notificar ao amigo que não o encontraria em sua 

chegada. Deslauriers tinha aceitado um emprego de escrevente na cidade de 

Troyes, disposto a economizar ao menos 4 mil francos e só depois voltar para 

concluir seu curso. Era este o argumento que Deslauriers movia contra os 

insistentes pedidos do amigo para que ele voltasse e lhe fizesse companhia em 

Paris, pois Frédéric passava os dias inteiramente entediado na capital 

ft Em dezembro de 1841, junto a uma manifestação de estudantes e populares 

revoltados ao redor do Panthéon contra o governo de Luís Felipe e Guizot, 

Frédéric conhece Hussonet e Dussardier. Este trabalha como entregador de uma 

loja de rendas e modas. Ele fora preso em meio à manifestação porque, ao ver um 

guarda agredindo um rapaz, abandonara o pacote que carregava e se atirara a 

murros contra o policial, a ponto de serem preciso ao menos outros cinco agentes 

da ordem pública para o controlar e prendê-lo. "Cheios de admiração pelo
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caixeiro e revoltados contra a violência do Poder"36, um grupo seguiu os policiais 

que levavam Dussardier^Delegada da rua Descartes. Ali, Frédéric e Hussonet, 

que tinham acabado de se conhecer, defendem o preso afirmando que se tratava 

de um colega do curso de Direito. Quando dele se despedem, visto o cachimbo do 

caixeiro ter sido quebrado na confusão, Frédéric lhe oferece sua charuteira cheia; 

Dussardier se revelará perpetuamente grato pelo gesto.

Já Hussonet trabalha para jornais de moda e confecdona anúncios para a 

loja de Jacques Amoux. Ele apresenta todo o círculo da Arte industrial a Frédéric, 

que conhece agora o cidadão Regimbart, o pintor Pellerin e Amoux. Mas o acaso 

pede que, no mesmo dia em que finahnente, após muitos pedidos em longas 

cartas, Deslauriers chegue à cidade, Frédéric seja convidado para um jantar à casa 

da senhora Amoux. Premido entre as circunstâncias, Frédéric deixará o amigo em 

casa e sairá para a reunião mundana. Sua paixão pela senhora Amoux vai então 

renascer. Depois da recepção, ao final do quarto capítulo, Frédéric, cuja paixão o 

conduzia enlevado para casa "porque já não tinha consciência do meio, do espaço, 

de nada", enxergava que "a finalidade de sua vida estava clara, e o futuro era 

infalível".37 Ele escolhera sua vocação: ele seria pintor, uma vez que a profissão 

lhe daria a chance de manter-se para sempre junto à senhora que tanto amava.

O quinto capítulo é o mais longo dessa parte inicial do romance. 

Deslauriers e Frédéric passam a dividir o apartamento. Mas Deslauriers tem um 

cargo de escrevente e estuda seriamente para concluir seu curso, enquanto 

Frédéric dedica-se à pintura sob a orientação de Pellerin, que vai lhe ensinando 

seus conceitos de beleza e de estética. Além das recepções das quintas-feiras na 

casa dos Amoux, Frédéric organiza uma reunião aos sábados na sua própria casa. 

Ali os amigos comuns a Frédéric e Deslauriers: Martinon, Cizy, Sénécal, 

Regimbart, Hussonet, Pellerin, Dussardier, discutem os assuntos políticos e 

artísticos na ordem do dia. Em agosto de 1843, após muitas reuniões mundanas e 

uma reprovação no curso, Frédéric obtém a aprovação em seu último exame, 

defende sua tese e conclui o bacharelado. Quanto a seu amor pela senhora 

Amoux, ele passa a alimentar a certeza de que ela "acabaria por se tomar a sua
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amante".38 A esta mesma altura, ele acaba se encontrando casualmente com o 

casal Dambreuse. Durante o intervalo de uma peça representada no teatro 

Saint-Martin, enquanto os três conversam amigavelmente, o capitalista lhe pede 

desculpas, explica que havia se enganado quanto aos convites e aguarda a visita 

dè Frédéric à sua casa. O narrador exibe o estado de arrebatamento de Frédéric: 

y Paris nunca lhe parecera tão bela"; "ele via no futuro apenas uma interminável 

'série de anos plenos todos de amor".39

No entanto, em viagem por Nogent-sur-Seine, na casa de sua mãe, ele é 

.informado de sua situação precária: não lhe restava senão mais de 3 mil libras de 

rendimento, porque a família estava financeiramente arruinada. A narração sofre 

uma violenta mudança no seu andamento, que acompanha de perto a decepção e 

o desencanto de Frédéric na casa de sua mãe: "ele levantava muito tarde, e ficava 

a olhar da janela as carroças que passavam", porque, "considerando-se um 

homem morto, ele não fazia mais nada absolutamente".40 Sua única distração é a 

filha do cabo eleitoral e administrador das propriedades do senhor Dambreuse na 

região: a pequena Louise Roque, que termina se enamorando dele. Frédéric só 

recupera o ânimo quando recebe a notícia de que seu tio havia falecido e lhe 

deixava a fortuna. Frédéric era seu único herdeiro e passava a fruir de 27 mil 

libras de rendimento anuais. A12 de dezembro de 1845, ele recebe a carta que lhe 

informa da herança; três dias depois, ele estará de volta a Paris. Começa agora a 

segunda parte do romance.

Mas, para fins de análise, pode-se adiantar que essa primeira parte 

compreende toda a prática de vida de Frédéric, uma experiência que assim se 

pode trocar em miúdos: quando sua mãe lhe dá notícia de que a situação 

financeira da família estava arruinada, ele conhece o seu mais alto fracasso, mas só 

pode ignorar por que mereceu esse destino e não pode atinar direito com o que 

acontecera; ao receber a notícia de que herdara a fortuna do tio, mais uma vez, e 

tal como o vimos na abertura da primeira parte, ele admite de antemão o seu 

sucesso no mundo que se lhe abre à frente, mas tampouco pode compreender por 

que foi agraciado pela sorte. Certo, o rapaz que retoma a Paris em 15 de
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dezembro de 1845 não é mais o mesmo que tínhamos visto na abertura do 

romance, mas o que nele pode ter mudado? Durante a sua primeira estadia na 

capital, onde ele perdeu cinco anos de sua juventude fazendo seu curso de Direito, 

o que ele pode ter aprendido?

Voltemos ao sexto capítulo da primeira parte. Este começa com a notícia da 

ruína financeira da família Moreau e termina com o enriquecimento de Frédéric. 

Ora, os dois acontecimentos são exteriores ao desenvolvimento imanente da 

narrativa, e mais do que isso: embora lhe sejam de vital importância, são 

inteiramente indiferentes ao comportamento e à conduta de Frédéric. Çom efeito, 

não importa que ele tenha concluído seu curso de Direito para que se tome 

herdeiro, nem é possível articular a sua vida em Paris tanto ao azar de ter 

conhecido a ruína financeira da família quanto à sorte de ter herdado os bens de 

seu tio; enfim, os dois acontecimentos, tanto a caída na pobreza como o 

enriquecimento, configuram (é o que demonstra a própria narrativa da Educação) 

fatos inteiramente contingentes de sua vida, eventos que poderiam ter acontecido, 

mas que bem podiam, e com a mesma razão, não terem acontecido.

Desse modo, o romance passa a contar, e de maneira intencional e explícita, 

com uma sorte de deus ex machina, a cuja disposição às vezes favorável, às vezes 

desfavorável mostra-se subordinado o destino de Frédéric. Na Educação, como se 

pode deduzir desses dois acontecimentos que abrem e fecham o sexto capítulo 

dessa primeira parte, uma potência estranha — e que podemos nomear de muitas 

maneiras, o destino, a vida, os negócios, as coisas, o curso do mundo etc — parece 

arrastar indivíduos cujos atos e comportamentos pouco lhe importam e lhe são até 

indiferentes. Assim, Frédéric, no limite, não poderá viver com decisões próprias, 

posições que ele escolheu por vontade própria ou restabeleceu pela inteligência; 

ele vai aparecer como uma espécie de marionete a representar interesses alheios 

aos seus. Noutras palavras: ele se mostrará um dispositivo no interior de uma 

maquinaria, uma peça cujo dinamismo depende de uma potência estranha. 

Assim, seu destino, tanto sua queda quanto ascensão, poderá ser tão necessária 

como contingente dentro dessa engrenagem, mas não terá nenhuma_relação
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Mas, antes de passar adiante, detenhamos mais a atenção no caráter 

providencial da vontade, ao qual a potência que organiza o universo da Educação é 

indiferente, e lembremos as idéias de Deslauriers, o amigo de infância de Frédéric, 

sobre a sociedade:

A bem dizer, esta convicção acerca da vida parisiense parece ter sido formada na 

leitura de romances; ou melhor, o conhecimento de Deslauriers acerca do universo 

mundano de Paris, como ele vê essa sociedade, é a de um leitor de Balzac. Com 

efeito, todos as idéias feitas acerca da sociedade que a personagem porta — 

cortesãs que aconselham diplomatas, casamentos ricos alcançados através de 

intrigas romanescas, assim como o convite para jantar, o encontro com um homem 

de posição, o sorriso de uma rica mundana, que podem em razão de deduções 

lógicas elevar o estudante imaturo e ambicioso à condição de homem do mundo 

— tudo isso vamos encontrar de maneira recorrente nas intrigas dos romances de^

providencial com sua vontade ou consciência. E eis aí o nó dessa experiência da 

Educação: nessas circunstâncias, será possível dizer que há alguma forma de 

aprendizagem? Que o rapaz a retomar a Paris em dezembro de 1845 não é o 

mesmo que tínhamos visto em setembro de 1840? Não seria melhor dizer que os 

cinco anos de vida de Frédéric, transcorridos desde a abertura do romance até o 

segundo capítulo, ensinam apenas ser impossível algum conselho ou experiência ———. - _ ... ——.....
no interior de um mundo tão contingente, estranho e arbitrário?

, Tendo visto o inundo apenas através da febre das ambições, imaginava-o como 
uma criação artificial, funcionando em virtude de leis matemáticas. Um jantar, o 
encontro com um homem de posição, o sorriso de uma jovem podiam, mediante 

/ uma série de ações deduzindo-se uma das outras, ter gigantescos resultados. 
\ Alguns salões parisienses eram como essas máquinas que tomam a matéria em 

estado bruto e a devolvem centuplicando-lhe o valor. Acreditava nas cortesãs 
aconselhando os diplomatas, nos ricos casamentos obtidos através de intrigas, no 
gênio dos homens condenados à vida penosa, nas docilidades do acaso sob a mão 

y dos fortes. Enfim, considerava tão útil frequentar os Dambreuse, e falava tão bem, 
que Frédéric já não sabia que decisão tomar.41
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— Você devia pedir a esse velhote que te apresentasse na casa dos 
Dambreuse; não há coisa mais útil do que frequentar uma casa rica! Já que tens 
uma sobrecasaca escura e luvas brancas, aproveita! Precisas conhecer esse mundo! 
Mais tarde me levarás lá. Um homem que possui milhões, calcula! Arranja uma 
maneira de lhe agradar, e à mulher também. Toma-te amante dela!

Frédéric achava absurdo.
— Mas o que estou te dizendo são coisas clássicas! Lembra-te de Rastignac 

na Comédia Humanai Hás de triunfar, tenho certeza!42

Visto que aos olhos de Deslauriers e Frédéric, personagens de origem 

provincianas, os romances de costumes parisienses de Balzac aparecem como 

"coisas clássicas", a ponto de o arrivismo de Rastignac ser tomado por elas como 

um exemplo a seguir, pode-se perguntar: qual foi o aprendizado de Deslauriers 

com a leitura dos romances de Balzac? Ora, ele parece ter atinado com o fato de 

que a ascensão do arrivista na intriga do romance se desenvolve como uma mola 

no interior de uma engrenagem. Mas ele não condui disso que o romance de 

Balzac possa ter configurado de maneira equivocada o universo mundano de 

Paris; ao contrário, ele imagina que a ascensão social dele e de Frédéric nessa 

sociedade vai funcionar da mesma forma; enfim, ele imagina que vão reproduzir 

nas suas vidas a ilusão romanesca (mas a Educação vem mostrar precisamente que 

nada seria mais distante do dinamismo da sociedade do que esse desencadeamento 

necessário tão natural à intriga romanesca de Balzac!). Tudo somado, Deslauriers 

parece sofrer de uma ilusão própria ao leitor de romances; ilusão muito cara a um 

personagem literário como Dom Quixote, que endoideceu de tanto ler romances.43 

E se Deslauriers não chega a enlouquecer como o cavaleiro da triste figura, ele 

guarda para si a crença pia na providência da vontade: afinal, como diz ele, "para 

obter as coisas bastava desejá-las fortemente".44

Balzac. Note-se ainda que a personagem já na sua primeira aparição cita um 

romance do autor da Comédia Humana. Quando Deslauriers quer aconselhar a 

Frédéric que peça ao senhor Roque, o cabo eleitoral e o administrador do 

banqueiro parisiense a região, uma apresentação na casa dos Dambreuse, ele 

próprio cita o autor do Pai Goriot.
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Grosso modo, o raciocínio de Lukács retoma a definição de Hegel de que o 

conteúdo da epopéia é a figuração da totalidade dos objetos própria de uma época, e 

que esta totalidade teria como objetivo principal configurar a relação entre a ação 

particular dos heróis e a sua base substancial.43 Quanto aos recursos de que a 

literatura épica se serve para tornar visível essa relação, Lukács evoca algumas 

distinções estabelecidas por um pequeno ensaio que Goethe escreveu sobre 

gêneros literários, publicado em 1827.49

Contudo, se acreditarmos na teoria esboçada por Georg Lukács em seu 

ensaio sobre O romance histórico, vamos afirmar que a sabedoria romanesca de 

Deslauriers não está de todo infundada. Para Lukács, o romance e, notadamente, 

o romance histórico de Walter Scott e o romance realista de Balzac possuem certa 

faculdade de configurar a dinâmica da sociedade, de cuja realidade eles fariam 

uma espécie de cópia sistematizada e reduzida. Assim, podemos dizer — abrindo 

um parêntese a fim de determinar de maneira mais clara as relações entre forma 

romanesca e representação da realidade45 — que os romances históricos de Scott 

representam a história do povo inglês desde os conflitos entre os povos saxões e 

normandos na Idade Média até a consolidação do Estado nacional. Ou, ainda, nas 

palavras de Lukács: "Scott vê e figura o caminho complicado e difícil que 

conduziu à grandeza nacional da Inglaterra e à formação do caráter nacional" 46 

Nessa linha, o verdadeiro personagem dos romances de Scott é o povo inglês (e 

lembremos que, em sua adolescência, Frédéric quis um dia se tomar "o Walter 

Scott da França"), desde que tomemos a palavra povo como algo que designa uma 

nação, e não uma massa informe ou desagregada, pois, no romance de Scott, "a 

vida verdadeira da realidade histórica é constituída pela vida do próprio povo".47 

Mas, em fim de contas, qual é a relação que Lukács pôde estabelecer entre a 

realidade histórica inglesa e o gênero romanesco, especialmente o gênero histórico 

de Scott?
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No parecer do poeta alemão, há motivos que estão presentes tanto na 

literatura épica quanto na dramática; são os que ele nomeia motivos retardadores, 

"motivos que refreiam os passos ou aumentam a distância e dos quais os dois 

gêneros literários se servem com proveito". Mas existem motivos que constituem 

propriedades características de cada gênero, é o caso dos motivos progressivos e dos 

regressivos. Os motivos progressivos são os que fomentam e aceleram a ação, ao 

passo que os regressivos formam aqueles que distanciam e afastam a ação de sua 

meta. Por predileção e natureza, diz Goethe, o drama prefere os primeiros; a 

épica, os segundos motivos.

Para tentar explicar o conteúdo dessas distinções, Lukács lembra que o 

esquema da ação no drama — e o autor oferece como exemplo a tragédia de 

Édipo-Rei — configura basicamente um antagonismo entre os motivos 

retardadores e os progressivos, ou seja, um jogo em que vemos os motivos 

progressivos avançando através dos contratempos e das peripécias até o desfecho 

do drama. À diferença dos motivos retardadores, os motivos regressivos não 

podem ser simplesmente suprimidos pelo herói da épica. Eles formam uma 

exterioridade mais resistente à iniciativa da personagem e conhecem seu melhor 

exemplo nas circunstâncias materiais, como o meio natural, os costumes, as 

instituições que determinam a vida do herói Examinando mais de perto, vamos 

verificar que, conforme impedem o herói de conduzir sua vida em acordo com sua 

vontade, são os motivos regressivos quem governam a narrativa épica. Em 

verdade, eles acabam compreendendo — e Lukács lembra o exemplo da vontade 

dos deuses quanto a Ulisses na Odisséia — não só destino do herói, mas todo o 

curso do mundo.

Dito isso, é preciso reconhecer que, conforme se toma mais complexa a 

relação do indivíduo com a sociedade, os motivos regressivos adquirem uma 

maior importância na literatura épica. A bem dizer, a mudança da sociedade 

assegurou aos heróis do romance moderno uma experiência bem distinta da que 

encontramos na épica de Homero. O romance moderno tomou sua forma 

mediante a apreensão de uma vivência mais problemática do curso do mundo; ele



40

se revela contemporâneo de um mundo cujo alto grau de desenvolvimento 

material entreabriu uma incomensurável distância entre a experiência do 

indivíduo e a da sociedade. Assim, o romance moderno se vê como que obrigado 

a ampliar a função dos motivos regressivos: é isso que lhe permite a 

representação desse mundo cada vez mais, aos olhos dos indivíduos que o vivem, 

distante, estranho, repleto de mediações intermináveis.

No romance moderno, os motivos regressivos representam as forças do 

mundo que não cedem à vontade do indivíduo; eles constituem as relações sociais 

que interferem e, no limite, impedem a realização do projeto ingénuo do herói. 

Eles são a resistência que caminha ao lado da aprendizagem e da tomada de 

consciência desse mundo pelo herói50 Nesse sentido, veremos que as vontades e 

as paixões do indivíduo terminam aqui inteiramente absorvidas pelas tendências 

sociais condensadas em motivos regressivos. Trata-se de uma conclusão que o 

desfecho do romance deixa bem a conhecer. Assim como Saul que saindo para 

procurar as jumentas de seu pai encontrou um reinado, de igual modo o herói 

romanesco chega ao fim de sua jornada a uma meta distinta da que saíra em 

busca. De fato, vamos perceber que o herói moderno alcança ao final de seu 

caminho uma condição interior e exterior bem diferente da que procurava 

inicialmente. "Com isso", ressalta Lukács, "exprime-se claramente, em termos de 

conteúdo social, a função ampliada do motivo regressivo. Na medida em que a 

força das circunstâncias históricas mostra-se mais potente do que a intenção do 

herói e emerge triunfante da luta, a necessidade social se afirma então: as 

personagens agem segundo suas inclinações e paixões individuais, mas o 

resultado de suas ações é algo totalmente diverso do que elas ambicionaram."51

Consciente dos novos pressupostos sociais, todos eles fundados na nova 

experiência da história que surgia com a Revolução Francesa e a Revolução 

Industrial, e que carecem por sua vez de expressão em recursos literários novos, 

Scott vai introduzir então no romance: "a vasta pintura dos costumes de uma 

época e das circunstâncias de um acontecimento, o caráter dramático de uma ação, 

além de fornecer ao diálogo um papel novo e importante".52 Recursos literários
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que, a julgar por Lukács, servem principalmente à figuração desse complexo 

entrelaçamento que se estabelece na época moderna entre os heróis, os indivíduos 

universalmente históricos (a expressão é de Hegel), e os indivíduos que compõem o 

povo, cujas ações diárias consciente ou inconscientemente terminam perfazendo a 

história da nação.

É de notar, seguindo esses argumentos, que nos romances de Scott os heróis 

da história inglesa não se apresentam jamais como indivíduos originais, 

portadores de de alguma força psíquica enigmática. Em verdade, eles se resumem 

a representantes de importantes forças populares; na medida em que condensam 

em seu caráter essas correntes em conflito, eles se tomam heróis da nação.53 A 

descrição que o narrador do romance histórico de Scott realiza dos objetos, dos 

costumes e das instituições de uma época determinada, tudo isso serve então 

como um meio para estabelecer o vínculo da base substancial da vida com as lutas 

de poder que encontramos na formação do Estado nacional inglês. Mas dado que 

"Scott visa a figurar a totalidade da vida nacional na sua interação complexa do 

'alto'e do 'baixo'", é preciso dizer que o "baixo" é o que importa e prevalece nessa 

interação. Afinal, o próprio romance de Scott tomaria o "baixo" como a base 

material e a explicação literária do que aconteceu em "dma", e o autor d'O 

romance histórico pode citar assim George Sand, para quem "Scott é o poeta do 

camponês, do soldado, do proscrito, do artesão".54

Para exemplificar esses argumentos, pode-se tomar o romance Ivanhoé 

(1819).55 Desde o seu primeiro capítulo, logo no diálogo entre os dois servos do 

nobre saxão Cédric, seu guardador de porcos e seu palhaço, tomamos 

conhecimento de que o conflito a dividir a Inglaterra no período medieval é a 

oposição entre saxões e normandos ou, mais precisamente, a luta entre servos 

saxões e nobres opressores normandos. De forma que desde o início vemos aberto 

o caminho por onde nascerá o heroísmo. Ele surgirá na luta contra o domínio dos 

nobres normandos e encontrará expressão em algumas figuras: em Kobin Hood e 

seu exército popular; em Gurth e Wamba, o guardador de porcos e o palhaço do 

nobre saxão Cédric; no cavalheiro saxão Ivanhoé, filho renegado de Cédric; e, até
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Ao invés de narrativas que tendem à informidade — e, por consequência, à 

infinitude — por não encontrarem um termo final, o romance histórico de Scott 

parece tomar forma ao contar a vida de um passado destinado à aniquilação. Mas 

essa fatalidade não será descrita como um elemento transcendente trazido de

mesmo, no rei Ricardo Coração-de-Leão, que representa uma fração mais 

transigente da nobreza normanda. "Scott", afirma Lukács, "sabe que uma fração 

da nobreza saxônia, embora limitada materialmente e frustrada na sua 

importância política, está ainda de posse de seus privilégios aristocráticos; ele 

sabe também que esse fato fornece o centro ideológico e político da resistência dos 

saxões. Mas, tal como um grande pintor da história nacional, ele observa e expõe 

com um traço saliente que importantes frações da nobreza saxônia sombreiam na 

apatia e na inércia e que outras esperam apenas a ocasião de realizar um acordo 

com as frações mais moderadas da nobreza normanda, cujo representante é 

Ricardo Coração-de-Leão."56 Assim, pode-se dizer, sem torcer a conclusão, que o 

romance, tomando como base a descrição de objetos, costumes e instituições 

históricas, conferiu forma narrativa às relações que se estabeleceram entre as 

forças populares e os antagonismos pelo poder e que, mais tarde, conduziram à 

formação do Estado nacional inglês.

Posto isso, é de notar que o romance de Scott, ao utilizar o material 

contemporâneo disponível, dirige-se contra uma rigorosa reconstituição do 

passado enquanto um pressuposto elementar do romance histórico. Nesse 

sentido, pode-se mesmo dizer que a atividade da forma é, aqui, um anacronismo 

linguístico manifesto.57 Afinal, se acaso o romance se limitasse a representar o 

passado de maneira empirista, teríamos quer um conjunto informe de crónicas e 

relatos de uma época, quer uma série de explicações sobre determinado período 

ou quer, ainda, uma narrativa moderna sendo encenada junto a um fundo 

histórico pitoresco e exótico — do que resultaria um material em busca de uma 

forma e, assim, expansivo ao infinito, mas não a precisa fatura do romance 

histórico de Scott.58
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acha-se em mostrar como as transformações históricas resultam do 

entrelaçamento das circunstâncias materiais e dos interesses humanos descritos e 

compreendidos pelo romance. Dado que o presente resulta da realização do 

passado, a necessidade histórica não constitui aqui uma tese abstrata ou 

anacrónica, mas sim um resultado, uma fatura, um ponto terminal; o sentido da 

história só se manifestando quando ele próprio já se cumpriu. Posto assim que a 

inteligibilidade desse romance histórico vai se subordinando à reconstrução da 

inteligibilidade da história, pode-se dizer, em síntese, que vamos encontrar no 

próprio interior do romance de Scott uma racionalidade agente e imanente ao 

processo da história. Em outras palavras: o romance de Scott, mais do que tomar 

forma mediante a representação de um processo a que a história se inclinava, 

toma forma configurando um material de que ele próprio é um resultado. Qual 

seja, a formação do Estado nacional inglês.

Seguindo ainda as teses do autor d'O romance histórico, vemos que o 

romance social de Balzac sofre larga influência do romance de Scott Mas, à 

diferença dos romances históricos de Scott, que mostram o passado como a génese 

histórica do presente, o romance realista de Balzac apresentaria o presente como 

uma fatura histórica. Balzac não tem como objetivo escrever romances históricos 

nos quais se poderia tomar notícia da pré-história do Estado nacional, mas 

romances sociais a demonstrarem que a sua realidade contemporânea é o 

resultado vacilante e contraditório da estrutura da sociedade nascida com a 

Revolução Francesa. Agora, o problema fundamental é "o conhecimento e a 

figuração do conjunto de problemas vinculados à história da própria sociedade 

civil-burguesa" ,59

Nesses termos, os recursos literários do romance histórico permanecem no 

romance realista, mas a cada um deles é acrescentado uma nova propriedade. Ao 

primeiro recurso de descrição dos costumes, Balzac combina a idéia de um ciclo 

coerente de romances de cujo conjunto se depreende uma espécie de totalidade 

retrospectiva: a história francesa a partir da Revolução de 1789 até a atualidade 

do escritor. Aos recursos dramáticos, o autor das Ilusões Perdidas alia o
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aprofundamento no aspecto psicológico: a investigação do comportamento 

mental dos indivíduos no seio de seus conflitos cotidianos.

Pode-se imaginar que ocupa espaço importante nas razões dessas 

mudanças o problema da representação da experiência da sociedade. De fato, o 

romance de Balzac toma forma representando um material mais embaraçoso do 

que o de Scott; acresce que o material se tomou mais problemático à medida que 

a própria experiência da sociedade foi se complicando e beirando a informidade, o 

que poderia mesmo redundar num descompasso.

Nesse sentido, é de notar que no romance de Balzac a necessidade histórica 

se manifesta de maneira muita morosa e inercial. Ela se produz de maneira 

progressiva e, mediante uma série de acasos, que vão associando a caprichosa e 

titubeante atividade do indivíduo a uma finalidade de caráter diretamente social. 

Pode-se pensar em princípio que a dimensão histórica surge aqui numa virtual 

interação dos diversos destinos das personagens; ou seja, no conjunto dos 

variados destinos privados se revelaria o destino dessa sociedade. Contudo, 

temos de reconhecer: o que leva a cabo o projeto do romance realista de evocar a 

totalidade do processo social é a tendência das personagens a representarem tipos; e 

lembremos que os traços típicos das personagens não as convertem em meras 

caricaturas, uma vez que eles não trazem aqui nenhuma perda de individualidade 

para a personagem.60

A bem dizer, os aspectos típicos provêm de disposições sociais que vão 

encontrando correspondências em caracteres inteiramente individuais. Visto que 

o romance configura a totalidade do processo social mediante a atividade de 

indivíduos particulares, é de supor assim que os traços típicos desses indivíduos 

comprovam apenas que o conjunto dos mais diversos atos, desejos e interesses 

que os compõe aparece como um pcmto de reversão contínua deles à sociedade. 

Logo, se tomarmos o romance de Balzac como um silogismo cujas primeiras 

premissas são a figuração tanto de destinos individuais quanto de sua experiência 

social, os traços típicos formam o meio-termo, a mediação capaz de reunir em si 

mesma os traços individuais dessa sociedade, mas também os traços sociais desses
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Nesse sentido, os aspectos típicos que notamos na existência das 

personagens configuram o próprio processo de desenvolvimento dessa sociedade tentando se 

tomar coerente e sistemático para si mesmo. É o que poderemos verificar mais de 

perto analisando a narrativa que conta a vida de Eugène de Rastignac.

Bem vistas as coisas, o romance apresenta as experiências do estudante 

ingénuo até a sua formação em arrivismo. Não lhe é de pouca importância a vida 

de Vautrin, da Sra. de Beauséant e do pai Goriot Pensando neles quase ao final de 

sua aprendizagem, ele vai se indagar: "As belas almas não podem permanecer 

muito nesse mundo. Como os grandes sentimentos se aliariam, com efeito, a uma 

sociedade mesquinha, pequena, superficial?" (p. 213; RJ, p. 270).

Os exemplos de Rastignac participam da sociedade parisiense, convivendo 

com a vaidade, a mesquinharia e a violência da cidade. Mas eles conservam a 

nobreza da alma na medida em que se mantêm fiéis às suas paixões. Para 

conseguir isso, a Sra. de Beauséant conta com sobrevivências do Antigo Regime. 

Vautrin, discípulo do autor d'O contrato social, segue na criminalidade e no 

terrorismo. O pai Goriot, embora inteiramente dobrado à lógica dos negócios, vai

Tomemos como exemplo dessa argumentação de Lukács o romance de 

aprendizagem de Rastignac: O pai Goriot (1834), um romance em que a queda do 

personagem-título contrasta com a iniciação do arrivista ao mundo parisiense. Em 

princípio, o arrivista é um exemplo do ingénuo. Trata-se de um belo estudante de 

origem provinciana, cuja paixão é a vida literária e pública, as experiências 

amorosas, a formação. Mas no dia-a-dia de Paris os anseios de sucesso individual 

vão se opondo aos escrúpulos da educação familiar. O que termina provocando 

um drama de consciência, um conflito condensado de maneira insidiosa numa 

pergunta que seu amigo Bianchon lhe faz a certa altura: "o que faria se pudesse 

enriquecer matando, apenas com a vontade, um velho mandarim da China, sem 

sair de Paris?".61
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consagrar a vida ao amor pelas filhas. Contudo, o desenlace expõe a prisão de 

Vautrin, a frustração do amor da viscondessa e a morte nauseabunda do velho. 

Em um quarto miserável de pensão, ele agoniza e morre sem o consolo das filhas.

Os três personagens não ocultam a Rastignac a natureza da sociedade 

parisiense; eles se dispõem mesmo a prepará-lo e apresentá-lo a essa sociedade. 

Eis um dos conselhos da viscondessa a seu jovem amigo: "Quanto mais friamente 

você calcular, mais longe irá. Fira e será temido. Considere os homens e as 

mulheres apenas como cavalos de posta que você abandonará estafados em cada 

estação de muda e assim atingirá o auge de suas ambições" (p. 116; RJ, p. 73). 

Enfim, eles apresentam-lhe, mediante as suas próprias experiências, a verdade da 

sociedade burguesa: ela faz do amor desinteressado idiotice, além de ter a 

mobilidade social e a propriedade pelo mérito do trabalho como ledas ilusões. O 

pai Goriot, à hora da morte, lhe oferece a última lição: "O dinheiro dá tudo, até 

filhas" (p. 273; RJ, p. 215). Ao fim do romance, Rastignac acha-se pronto para 

enfrentar o mundo parisiense de igual para igual; ele agora não possuía mais 

nenhuma ilusão quanto ao que lhe esperava ali; tinha sido levada a termo a 

educação do arrivista.

A julgar pela teoria que o ensaio sobre o romance histórico esboça, o Pai 

Goriot passa em revista os ideais do tempo heroico do liberalismo. A falência 

desses ideais se expõe através da vida de Rastignac, cuja vontade em princípio era, 

"como acontece às almas grandes, de nada dever senão ao seu mérito" (p. 75; RJ, 

p. 44). Sua aprendizagem da desilusão traduz para um nível particular o fim das 

luzes no mundo do liberalismo. É a história de um fracasso, aliás da vitória do 

andamento dos negócios por sobre esperanças humanas. Mas o drama de 

consciência de Rastignac foi posto à frente. Seguindo a marcha da personagem, 

vemos os sentimentos de amor e amizade caindo, sendo atropelados pelo carro da 

civilização. Para um ingresso à altura da sociedade parisiense, era preciso 

abandonar a bela alma à porta. Mas o romance demonstra que não foi sem dor e 

sofrimento a constituição do arrivista e que deixa cicatrizes o recalcamento dos 

ideais aos quais o jovem prometia fidelidade.
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que desde meados do século os leitores 

passam a desconfiar desse narrador balzaquiano desinteressado por tudo a não 

ser a verdade. A fatura dos seus romances vai soar irregular a futuros leitores. 

Para Zola, a intriga complicada e altamente dramática parece comprometer toda a 

verossimilhança das personagens; "a vida é mais simples", resume o autor de 

Nana. Para Flaubert, os comentários e as digressões do narrador se tomaram 

fontes de inúmeras irritações; o autor de Madame Bovary não aguenta tanta 

mistura desordenada de altas doses de ideal e estupidez, e podemos lembrar o 

Dicionário de idéias feitas quando diz que os dois sentimentos andavam bem juntos 

nas rodas de conversa parisiense à época: "Ilusões: afetar ter tido muitas, 

lamentando havê-las perdido".63

Sirva como exemplo desse novo realismo uma primeira impressão de 

Madame Bovary. O universo deste romance vem precisamente fazer jus à frieza do 

leitor; ele cabe sem arestas na mediocridade do cotidiano burguês. O palco é a 

província, para falar com Baudelaire, "o meio mais estúpido, o mais produtivo em 

absurdos, o mais abundante em imbecis intolerantes". As personagens são 

pequeno-burguesas: "a medíocre gente que se agita nas medíocres funções cujo 

exercício falseia suas idéias". O enredo não se subtrai ao ordinário; apóia-se,

Por outro lado, é curioso notar que essa experiência da desilusão soava 

familiar ao leitor do romance de Balzac; ao menos assim o indica o próprio Balzac 

na advertência à entrada do romance. Ali, ele antecipava-se à frieza burguesa 

onde ecoaria romanceada a vida do pai Goriot — pois o amor do velho pelas 

filhas, um amor que não hesita em sacrificar a si mesmo para tornar feliz o 

bem-amado, soaria fatalmente ao leitor desiludido como um exagero romântico.62 

Mas se à conta da paixão do velho o narrador era acusado de exagero e poesia, ele 

tinha por outra de responder às acusações de realismo e grosseria. Afinal, o 

romance de aprendizagem de um jovem provinciano em Paris, cujo desenlace é a 

formação de um arrivista, não deixava de desrespeitar o decoro, de sorte que os 

prefácios de Balzac, de quando em vez, eram obrigados a defender seus romances 

sob o ângulo da moral

E de reconhecer em todo caso
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dizendo ainda como o poeta, na sentença mais propagada, na mais prostituída, no 

realejo de barbárie mais tocado: o adultério.64 A heroína não possui traço heroico 

a não ser a imaginação, já que o seu desencanto com o casamento não expõe para 

nós uma bela alma, mas a inautentícidade de seus sentimentos. Como se vê, não 

cabem mais expansões de lirismo. Acresce que o narrador nada tem de 

interessante a acrescentar ao quadro à beira da sensaboria. Não há as reflexões 

esparsas sobre os lugares, as personagens, a trama. Nada parece se subtrair assim 

ao realismo, cujo cálculo reserva uma só medida para todas as coisas.

Pode-se imaginar então que esse narrador parece impregnado da mesma 

insensibilidade e indiferença que Balzac observava em seus leitores. Ou seja, 

parece que se apossou desse narrador o mesmo sentimento de desilusão e frieza 

com que Rastignac terminava sua aprendizagem de arrivista. Nesse sentido, 

assimilou-se à forma a experiência que se apresentava narrada como um objeto de 

discussão no romance O pai Goriot, o assunto — o apagar das luzes no mundo 

moderno — incorporou-se de vez aos dispositivos literários e se apresenta, por 

assim dizer, em todas as partes e em nenhuma parte do novo romance realista. 

Assim, a experiência da desilusão passa a funcionar como uma substância 

implícita do estilo e da estrutura, dando inclusive suporte às metáforas do 

romance. De agora em diante, é de maneira metódica e racional que o narrador da 

Educação insiste nos traços grotescos do progresso capitalista, cujas 

potencialidades regressivas se mostram mesmo a própria tônica de qualquer 

processo de modernização.

Trocando em miúdos, pode-se dizer que não é mais suficiente desde agora 

falar do declínio das aspirações liberais e da consequente perda das ilusões, tal como 

fazia o narrador do Pai Goriot. É preciso, antes, assimilar essa experiência à 

própria estrutura do romance; não apenas falar sobre essa nova realidade, não 

apenas discorrer sobre a nova situação, mas manifestar tudo isso na própria 

estrutura do romance, elevando a visão própria de um mundo fechado e sem 

esperanças à sua expressão adequada, comunicando o declínio na condição de um 

verdadeiro declínio da experiência, numa queda que implique a própria vivência
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do leitor. Em suma, não basta exibir a degradação da experiência de maneira 

temática, expondo que o caráter individual do jovem homem se perderá no 

turbilhão metropolitano parisiense; é forçoso tomar isso uma experiência que se 

vive da maneira mais comum, natural e rotineira possível, uma condição que o 

próprio leitor vivendará em sua experiência de leitura.

Por outro lado, trata-se de questionar o esquema a que o romance O pai 

Goriot se subordina, uma articulação ligada à própria dinâmica moral do 

proprietário no interior dessa sociedade. Pois, olhando mais atentamente, 

percebe-se que esse esquema gerava uma espécie de contra-senso, produzindo 

com as mãos o que desmanchava com os pés tal era seu impasse formal. É certo que 

o romance de Balzac narra de maneira realista e desencantada a derrocada das luzes no 

mundo moderno; não é menos certo, porém, que o narrador de Balzac se comporta como 

um indivíduo com ares e pretensões de inteligência livre, o que de maneira involuntária — 

e meio ridícula — terminava por devolvê-lo à experiência burguesa e desmerecia-lhe o 

ponto de vista crítico. Enfim, trata-se de um impasse da composição, que vai 

mimetizando uma experiência de cujo rebaixamento a própria composição não se 

dá conta.

Em suma, visto a experiência da desilusão ter se tomado uma idéia feita, 

era forçoso suspender o romance de modelo balzaquiano.65 Mas de que forma se 

valer a fim de atualizar o romance com o novo quadro da sociedade? E eis aí 

expressa a questão que se impunha para Flaubert enquanto escrevia: "Que forma 

é preciso empregar para às vezes exprimir sua opinião sobre as coisas do mundo, 

sem risco de ser tomado mais tarde por um imbecil?".66

Ora, o autor da Educação não apenas tem consciência de que o romance de 

Balzac tinha se tomado inviável. Em verdade, ele se serve desse impedimento 

como uma espécie de ponto de apoio. Considerando a dificuldade que o romance 

de Balzac ostentava e que o tomava ao mesmo tempo ridículo, grandioso e 

inviável como modelo, Flaubert a converte no próprio ponto de partida de seu 

romance. Noutras palavras: a própria consideração metódica da dificuldade 

termina lhe fornecendo uma solução — pois as mesmas razões que impediam o
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modelo balzaquiano lhe deixavam vislumbrar o caminho que se abria para o 

romance. Feitas as contas, Flaubert restitui a relevância do gênero romanesco 

incluindo no plano de sua forma a degradação da experiência registrada pelo Pai 

Goriot, um fenômeno que constituía uma característica da vida social francesa e, 

por isso mesmo, seria delíberadamente cultivado. Enfim, o próprio rebaixamento 

do desencanto vai determinar desde agora a organização integral do romance de 

Flaubert e lhe valorizar a forma.

Disso decorre, logo se vê, o romance negativo, reflexivo e crítico, que move 

uma infindável sucessão de deslocamentos, um girar em falso interminável de 

animação e fastio, agitação e melancolia, sofreguidão e inapetência, e que arma de 

maneira propositada um enredo frouxo, no qual a trama parece não ser retesada 

por nenhum conflito. Aqui o tempo se mostrará improdutivo: ele não constrange 

na direção de qualquer progresso, nem enquadra nenhum confronto de 

tendências ou de posições. Tampouco poderá existir a personagem viva e 

vigorosa, cujo modelo seria aliás a própria figura histórico-heróica de Napoleão, o 

próprio curso da história tomando inadequado e inepto a índole dessas 

personagens enérgicas e definidoras.67 E seria desnecessário dizer mais uma vez 

que todas as mudanças, desde a desfabulação do romance até a abolição do traço 

do caráter individual, vinham para tentar elevar o romance à altura da nova 

experiência da sociedade.

Recorde-se então que o autor de "Narrar ou descrever?" destacava o 

aspecto fechado dos romances que se servem principalmente do método 

descritivo para a sua composição, como é o caso de Flaubert "Mesmo quando 

aparentemente descrevem um processo, como nos romances de desilusão, a 

vitória final da inumanidade capitalista está estabelecida por antecipação".68 

Nessa linha, pode-se dizer que o narrador da Educação, ao tomar a desilusão não 

como fundo, mas como forma, só pode produzir, por fim, um romance sem 

desenvolvimento, um romance de aprendizagem na ausência de aprendizagem; 

numa palavra, um romance não-romanceado.
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Mas é preciso reconhecer que um juízo judicioso como esse não impede que 

Lukács evite e, mesmo, fuja ao complicado problema de analisar a atualidade dos 

romances produzidos após 1848, passando imediatamente para a polêmica 

doutrinária das concepções de mundo. Dado que um exame mais detido destas 

razões está fora de propósito, é de admitir que Lukács tinha as suas para assim 

avaliar um romance como a Educação. Em seu parecer, quando avaliamos a 

passagem do realismo de Balzac a Flaubert, não nos limitamos a contrastar 

concepções de arte diversas; antes, estamos confrontando filosofias da história 

adversas: "A pergunta em termos de filosofia da história é esta: o caminho da 

civilização atual conduz para dma ou para baixo? É certo que a evolução da 

humanidade atravessou e está atravessando épocas escuras. Mas é tarefa da 

filosofia da história decidir se esse obscurecimento do horizonte, expressado 

adequadamente pela primeira vez n'A Educação sentimental, é somente um túnel 

que, por muito longo que seja, possui um caminho de saída."69

Sob esse ponto de vista, a crítica que conceder qualquer teor de atualidade 

à Educação, além de duvidar que a situação da União Soviética seja a solução 

emandpatória para os impasses históricos do capitalismo, está se conformando a 

uma concepção homogénea, reificada e circular do tempo. Assim, o autor de 

"Narrar ou descrever?", considerando melhor não abdicar em nenhum momento 

do papel que o juízo estético desempenha no interior da luta social, possui a clara 

consciência de que o grau máximo de problematização do romance produzido 

pela sociedade burguesa se deu com Balzac. Note-se que a crítica de Adorno leva 

em conta esse ponto de vista quando sublinha no juízo estético de Lukács "o 

tradidonalismo, cujo caráter retrógrado sobre o plano estético é o signo de sua 

não-verdade na ordem da história".70 Enfim, este é o nó que "Narrar ou 

descrever?" desfaz aos olhos da crítica de Adorno de maneira extorsiva e 

fraudulenta: como trazer uma teoria da sodedade para o interior da crítica 

literária sem ferir o prinrípio da independênda da forma estética?

reconhecida certa autonomia da figuração estética, como avaliá-la sem recorrer a 

uma crítica formalista cujo menor preço a ser pago no campo social é a
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Et nous alimentons nos aimables remords, 
Contme les mendiants nourrissent leur vermine.

chapéu
Nunca!

Charles Baudelaire,
"Au lecteur"

um nó que a teoria estética de Adorno preferirá, ao 

menos de maneira abstrata e programática, não desfazer.

Arruinado, espoliado, desgraçado!
Deixara-se ficar sentado no banco, como que atordoado por uma comoção. 

Amaldiçoava a sorte, tinha a vontade de bater em alguém; e, para reforçar seu 
desespero, ele sentia pesar sobre si uma espécie de ultraje, uma desonra; — pois 
Frédéric tinha imaginado que a fortuna paterna se elevaria um dia a quinze mil 
libras de rendimento, e dera-o a saber, de forma indireta, aos Amoux. Assim, ia 
passar por um fanfarrão, um trapaceiro, um obscuro intrujão, que se lhes metera 
em casa na esperança de tirar qualquer proveito! E ela, a senhora Amoux, agora 
como tornar a vê-la?

Isso aliás era completamente impossível tendo somente três mil francos de 
rendimento! Teria que continuar morando num quarto andar, ter como criado o 
porteiro, e se apresentar com umas pobres luvas pretas desbotadas, um 
ensebado, a mesma sobrecasaca durante todo o ano! Não! Não!

Voltemos em boa hora à Educação, pois a tínhamos deixado quando 

começamos a discutir o problema da aprendizagem de Frédéric; retomemos a 

pergunta formulada ali e que continua pendente: será possível dizer que há 

alguma forma de aprendizagem na Educação? Que o rapaz que retorna a Paris no 

segundo capítulo não é o mesmo que víamos no começo do romance? Não seria 

mais simples dizer que os anos de vida de Frédéric que vão de setembro de 1840 a 

dezembro de 1845 ensinam apenas que é impossível alguma experiência e 

sabedoria no interior de um mundo tão estranho, arbitrário e contingente?

O sexto capítulo da Educação começa descrevendo as reações de Frédéric à 

notícia de que não possuía mais de 3 mil libras de rendimentos anuais, e de que 

isso se devia à deterioração financeira da família; a notícia lhe foi dada 

diretamente por sua mãe em Nogent
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Contudo, a existência era intolerável sem ela. Havia muita gente que vivia bem 
mesmo não tendo fortuna, entre outros Deslauriers; — e ele se achou covarde por 
dar tamanha importância a coisas insignificantes. A miséria talvez lhe 
centuplicasse os dons. Ele se exaltou pensando nos grandes homens que 
trabalhavam em mansardas. Uma alma como a da senhora Amoux não podia 
deixar de comover-se diante de tal espetáculo, e ela se condoerá. Assim, aquela 
catástrofe era uma felicidade afinal; como os tremores de terra que descobrem 
tesouros, ela lhe revelara as grandezas secretas de sua natureza. Mas havia no 
mundo um só lugar para lhes dar valor: Paris! Porque, nas suas idéias, a arte, a 
ciência e o amor (as três faces de Deus, como diria Pellerin) dependiam 
exclusivamente da capitaL

A noite, declarou à mãe que retomaria a Paris. A senhora Moreau ficou 
surpreendida e indignada. Era uma loucura, um absurdo. Era melhor seguir os 
seus conselhos, isto é, ficar junto dela, trabalhando num cartório. Frédéric 
levantou os ombros: — "Que idéia", achando-se insultado por aquela proposta.

Então a boa senhora empregou um outro método. Numa voz suave, e 
soltando pequenos soluços, ela começou a lhe falar de sua solidão, de sua velhice, 
dos sacrifícios que ela fizera. Agora que ela se sentia mais infeliz, ele a 
abandonava. Depois, aludindo ao seu fim próximo:

— Um pouco de paciência, meu Deus! Logo você estará livre.
Essas lamentações repetiram-se vinte vezes por dia, durante três meses; e, 

ao mesmo tempo, as delicadezas do lar corrompiam-no; ele tinha uma cama mais 
confortável, as toalhas eram sem furos; ainda que, cansado, enervado, vencido 
enfim pela terrível força da doçura, deixou-se levar ao cartório de Prouharam.71

Esta longa citação parece compreender a resposta quanto ao problema da 

experiência de Frédéric, na medida em que por meio de livres paráfrases talvez 

seja possível deduzir do trecho a aprendizagem de Frédéric no universo da 

Educação. De imediato, pode-se dizer que as reações do rapaz à notícia de que a 

situação financeira da família se deteriorara parecem mostrar que ele não 

consegue tomar perfeita consciência do que lhe sucedera. Primeiro, ele se imagina 

"desgraçado", o que não é bem o caso, pode-se concluir desde logo. Ele vai 

continuar a receber seus rendimentos; a verdade é que eles não aumentarão nem 

vão chegar às cifras que Frédéric aguardava. Em seguida, ele tem vontade de 

bater em alguém; mas logo lhe vem a idéia de que não verá mais a senhora 

Amoux. Ele sente-se desonrado porque prometeu a ela e ao marido que 

enriqueceria, mas agora ele só teria direito a "luvas desbotadas, uma chapéu 

ensebado e a uma só sobrecasaca o ano todo", o que fazer? Na sequência, ele vai
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se considerar um covarde por dar valor a essas coisas insignificantes que o 

dinheiro oferece; ele pensa "nos grandes homens que trabalham em mansardas" e 

conclui que a miséria vai lhe centuplicar as forças, mas que só em Paris vão 

reconhecê-las. Assim, ele anuncia à mãe que tinha decidido voltar à capital.

A sucessão de ideias à primeira vista não tem propósito claro; ela se faz ao 

acaso das associações de Frédéric, que vão desde a idéia de que ele estaria 

perdido, de que ele tinha se desonrado, às afirmações românticas e idealistas de 

que a miséria fortalece o caráter e vai lhe trazer felicidade. Mas o processo de 

associações rápidas e alucinadas, de cujos nós o leitor pode encontrar dificuldades 

em tomar parte, culmina no projeto de retornar a Paris. Tudo somado, o que 

temos? Aos olhos de Frédéric, a diminuição da renda é de início a sua perda; 

depois, sua vitória. A partir dessa sequência pode-se decerto avaliar a consciência 

que Frédéric tem do que lhe acontecera; e mais do que isso, pode-se deduzir a 

relação que a personagem possui com o que a circunscreve. Com efeito, a sua 

vida interior parece incapaz de experimentar o que acontece ao seu redor; assim, 

o que lhe sucede só pode adquirir aos seus olhos um caráter estranho, bizarro ou 

onírico. Assim, a vida interior de Frédéric aparece como um depósito, ou antes, uma 

fiandeira de crenças, suposições e imagens que, embora não conseguindo dar conta do que 
ele próprio vê e lhe sucede, vão se expandindo e inflando a ponto de lhe perturbarem e 

desautorizarem a vida.

A resposta da senhora Moreau ao projeto do filho parece de imediato 

mostrar uma interioridade mais consciente da situação. Logo, ela poderia 

desmascarar a do filho, que se apresenta tão leviana e superficial. Mas, 

examinando melhor, vemos que as réplicas da mãe não provêm de alguém que 

tenha melhor consciência da situação. Em verdade, trata-se de substituir um 

capricho por outro e afirmar uma opinião tão arbitrária quanto a primeira. 

Tentando sobrepor às fantasias de Frédéric as sua próprias, a senhora Moreau 

considera o propósito de Frédéric de voltar a Paris um absurdo, mas não vai lhe 

contrapor outro argumento a não ser o de que seria bem melhor ficar em Nogent e 

seguir trabalhando no cartório de Prouharam. Como sua argumentação não tira
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Frédéric de seu desígnio (e por que o tiraria?), por fim ela vai apelar para 

argumentos de ordem sentimental. Começam então as lamúrias que se repetem 

"vinte vezes por dia"; ela lamenta a solidão; deplora que o filho quer 

abandoná-la, a ela que tanto se sacrificou; e conclui a cena dizendo que está velha 

e próxima do fim da vida. Finalmente, Frédéric cede, mas cede por causa da cama 

mais confortável, das toalhas que não tinham rasgões, cederá enfim por causa das 

"delicadezas do lar" e da "força terrível da doçura".

É certo que há no interior da narrativa uma temporalidade psicológica 

própria à personagem; ela concerne aos seus fatos psíquicos, à sua vida mental. 

Mas as associações a que Frédéric se lança tentam dar forma a algo que parece 

ultrapassar seu alcance, senão os próprios limites de sua experiência. Assim é que 

elas só aparecem compreensíveis se as tomarmos em si mesmas, cada uma por si 

só; ligadas umas às outras, elas não oferecem nenhum sentido; contudo, elas 

querem exprimir um significado: elas traduzem um propósito que não se pode 

realizar. As idéias a que Frédéric se atira na sequência de associações parecem 

exprimir a sua vontade de se sobrepor ao mundo que o circunscreve. Elas 

exprimem a luta de sua vida interior contra um tempo positivo, um tempo que vai 

lhe impondo um destino. No fundo, ele quer formar um todo com sua vida, quer 

determiná-la, quer imprimir seu próprio ritmo ao ritmo do mundo. O esforço só 

pode desandar. Embora a empresa tenha como alvo o todo, ela recupera a toda 

hora sua origem particular — a construção não passando então de idiossincrasias 

de um obstinado e consumado sonhador.

A experiência psíquica se faz em vão, nem por isso ela resulta em menos 

desgaste e sofrimento para a personagem. Ela se assemelha ao efeito que produz a 

roda desdentada dentro de uma engrenagem. Nenhuma das associações a que 

Frédéric se entrega faz ver mais sucesso do que a outra; e mais: todas as 

associações são um começo radical, pois principiam do zero e não articulam 

qualquer desenvolvimento, seja progressivo ou regressivo. Por isso, elas 

adquirem o contorno de uma identidade eterna; não são mais do que uma 

tautologia inarticulada, um truísmo manifestado de maneira indecisa e acidental.
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Elas não possuem a faculdade de articular a exterioridade, mas tampouco 

mostram-se capazes de assegurar um sentido à própria interioridade de que 

provêm. É desse modo que "as delicadezas do lar" vão consolar Frédéric com o 

destino que lhe impôs o trabalho no cartório de província e as três mil libras de 

rendimento. Mas, ao desistir de seu projeto, há a destituição conjunta do poder de 

sua vontade. Ele não realiza o que se propôs, mas o que sua presença corpórea 

determinou por letargia. O rebaixamento da condição humana torna-se patente; 

Frédéric tomou-se um animal behaviorista no interior de um circuito de estímulos 

e respostas, um desses animais teimosos e inconstantes, excitáveis e míopes de 

uma experiência laboratorial. Assim é que o seu corpo, cujo dinamismo inerdal 

aparece exterior à atividade consciente, determina o cessar do desgastante 

exercício mental contra o entrave da realidade. Da experiência podemos deduzir 

que se o tempo positivo é primeiramente o das coisas no mundo, ele compreende 

igualmente a impotência psíquica das personagens.

Dito isso, é preciso acrescentar que a sequência de associações de Frédéric 

parece mostrar sentido à luz do contexto positivo da personagem. Com efeito, a 

sequência de idéias mostra coerência quando a tomamos como expressão de um 

jovem à procura de compensações simbólicas, uma vez que sua esperanças de 

fortuna se frustraram. (Parece que a consciência que não articula o mundo acaba 

sendo articulado por ele.) É certo que poder-se-ia tomar as idéias de Frédéric 

como soluções aos problemas trazidos pela má-situação da família. Mas sob esse 

ângulo elas não têm significado algum, já que não narram nada a respeito da 

realidade e constituem apenas fantasias próprias da imaginação romântica de 

Frédéric, uma cabeça onde se mostra imenso o campo de deslocamentos, 

compensações e interpretações para a definição de qualquer problema. Contudo, 

por mais infinita que apareça, a fantasia de Frédéric não toca no problema central: 

o entrave que a condição económica configura, barreira que parece esclarecer todo 

o significado da fantasia de Frédéric. Afinal, a condição económica não só 

empresta sentido às associações; ela também acaba por lhes modificar o sentido. 

É que, tomadas à luz de sua situação prática, as idéias românticas de Frédéric
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adquirem feição de fumaça. Sob o ângulo de sua vida material, a vida interior de 

Frédéric, a atividade de seus pensamentos, o exercício de sua imaginação, tudo 

isso parece se tomar ficção, inautenticidade, aparência das coisas. Assim, o jovem 

parece não fazer mais do que fantasiar a sua vida, tomando-a um romance cujo 

aspecto cómico e grotesco parece fazer questão de denunciar o narrador.

Mas poder-se-ia perguntar por que, no universo da Educação, a condição 

económica adquire esse estatuto de entrave absoluto. Ora, esta parece surgir ali 

como um dado alheio ao andamento da narrativa. Ela pertence a um universo 

cujas leis tão imperiosas quanto estranhas tomam a situação financeira um 

elemento positivo no caráter das personagens, um fato que nenhuma delas 

consegue voluntariamente desfazer ou mudar (a não ser como que por uma 

interferência transcendente, no caso, herdar do tio, mas não ficaria quase elas por 

elas se em vez disso Frédéric ganhasse na loteria?). Aliás, somente devido a esse 

caráter positivo da condição económica no interior do universo da Educação 

desandam no cómico e no grotesco as associações de Frédéric. O rapaz imagina 

que, se hoje é pobre, poderá com esforço ser rico amanhã; ou seja, ele acredita que 

determina sua vida, é dono de seu destino e que, enfim, a sua vida depende de sua 

própria vontade. No mundo que a Educação configura nada poderia ser mais 

equivocado. O destino de Frédéric parece ter sido decidido por sua renda.

Se Frédéric vai receber no máximo três mil libras de rendimento, toma-se 

razoável (mas qual é a razão disso?) que o termo de sua vida seja a condição de 

funcionário no cartório de província, já que não se pode fazer muita coisa pelas 

suas aspirações a homem público, artista, deputado, embaixador ou ministro de 

Estado. Mas o que toma razoável a relação entre os rendimentos e o destino de 

Frédéric senão a certeza de que a condição económica é um entrave, uma barreira 

quase absoluta contra a qual todos os atos e pretensões de Frédéric vão se mostrar 

ineficazes? Na Educação a pobreza não empresta um contexto amargo à vida; ela 

não fornece um contexto melancólico que se pode reformar na própria vida, como 

as idéias românticas de Frédéric dão a entender; ela é muito mais que um 

contexto de contrição interior. Aqui, tal como Frédéric parece ter consciência, não
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Nesse sentido, é o caso de salientar que mesmo a circulação de dinheiro 

concorre na Educação para a estabilidade do estado das coisas. É certo que, aos 

olhos de Frédéric e de Deslauriers, o dinheiro adquire um traço de poder. Sob 

essa perspectiva, quem possui dinheiro goza da possibilidade de tentar viver suas 

paixões e, portanto, ser livre, na medida em que pode fazer concordar a realidade 

exterior com seus desejos. Todavia, a riqueza não oferece aqui um estado de 

exceção à ordem das coisas, visto que tampouco pode assegurar uma condição de 

liberdade para quem a possui. Pelo contrário, a riqueza pode tomar seu portador 

um escravo de sua condição económica, conforme o demonstra a vida do 

capitalista Dambreuse, cuja divisa é o "por todos os meios"72 para a manutenção 

de seus bens, um homem correndo atrás dos prejuízos pelas estranhas e arbitrárias 

reviravoltas que a economia do período perfaz. Mas o dinheiro também pode 

acentuar o caráter frágil, volúvel e servil de seus portadores, tal como atestam as 

sucessivas falências do senhor Amoux ou, ainda, o futuro do rentista Frédéric.

Assim, vemos que as personagens da Educação participam de uma espécie 

de cenário a indispor qualquer propósito individual. Na medida em que esse 

fundo se mostra alheio às ações e à inteligência das personagens, ele se toma uma 

condição transcendente ou metafísica: uma condição a partir da qual o futuro da 

personagem está definido desde o começo, ou dizendo melhor, definido antes 

mesmo de a personagem começar a viver. O mundo que a Educação configura só 

pode ser explicado à luz desse cenário material, cujo aspecto de segunda natureza 

termina por instaurar uma temporalidade para as personagens em que a vida não 

é mais humana, inteligível e individual. A história das personagens não depende 

de atos ou da interioridade delas próprias, que se vêem em estado de menoridade 

e destituídas de livre-arbítrio. No entanto, os acontecimentos que determinam a

há nenhuma diferença entre o destino económico e a individualidade, que se 

revela a própria fortuna, a renda, a posição e as chances de um indivíduo. À luz 

desse mundo em que a situação económica e a individualidade de um homem 

coincidem sem deixar restos, cada um vale o que ganha, cada um ganha o que 

vale.
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vida das personagens tampouco podem ser compreendidos por meio da narrativa, 

uma vez que o narrador onisciente se limita a referendá-los, a descrevê-los como 

algo positivo, dado materialmente. Nesses termos, pode-se dizer que a narrativa 

na Educação compreende dois níveis (que recobrem a oscilação da narrador entre o 

foco parcial das personagens e o seu foco onisciente): um relativo ao campo de 

visão das personagens, e outro relativo ao fundo, aos acontecimentos históricos, 

cuja imperiosa e precária sucessão determina a vida das personagens. Grosso 

modo, corresponde ao primeiro a história das personagens; ao segundo, a história 

do mundo onde elas passam as vidas.

Se o segundo nível da narrativa vai se resumindo a uma descrição parcial e, 

até mesmo, obscura dos acontecimentos, pode-se imaginar que o discurso das 

personagens tentaria alcançar uma articulação do processo que lhe determina a 

vida. O exemplo de Frédéric mostra, porém, que o campo de visão das 

personagens não articula uma trama, no primeiro sentido da palavra: 

experiência delas tampouco vincula uma coisa à outra. Assim, a vida interior das 

personagens apenas adquire sentido à luz do segundo nível da narrativa. Uma 

história que configura um encadeamento a que parece faltar, ao menos aos olhos 

dessas personagens que o vivem, o nexo de sentido.73 Nesses termos, a vida das 

personagens só pode aparecer como tuna vácua agitação de superfície, cujo 

significado toma-se visível apenas quando a radicamos no nível essencial e 

ininteligível às personagens, no nível natural a essa potência fantasmagórica a 

tomar as personagens marionetes de sua vontade e lhes desautorizar o próprio 

conhecimento do mundo que as circunscreve.

Nessa linha, note-se que o mundo representado pela Educação configura um 

mundo no sentido mais pleno da palavra. Na medida em que o cenário material 

não só refere a vida das personagens mas também as corrompe e perverte, a 

Educação representa uma totalidade positiva: um mundo fechado que constrange 

as personagens e possui sua vida, sua própria regra e atividade. No decurso da 

narrativa, esse todo aparece como as relações estabelecidas antes da aparição da 

personagem, mas que prefiguram o seu destino. Trata-se de relações práticas e
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positivas, isto é, relações dadas espontaneamente pela vida do todo e às quais a 

personagem não consegue se contrapor, visto que não pode contestá-las ou 

reestabelecê-las por si próprio. Assim, embora lhe sejam inteiramente estranhas, 

elas não têm dificuldade em se impor de maneira natural à personagem. Pode-se 

assim concluir que a condição inicial da personagem parece compreender seu 

destino e significado. Daí certo esquematismo no enredo, que termina se 

assemelhando a uma dança de significações puras e abstratas: Deslauriers 

representa o voluntarismo na política, ao passo que Frédéric o representa no amor; 

a senhora Amoux encarna a pureza e o distanciamento do amor maternal, 

enquanto Rosanette oferece a libertinagem e a franqueza própria à mulher da 

vida; a senhora Dambreuse figura a mulher mundana de Paris, e Louise Roque 

representa a mocinha despreparada de província; Jacques Amoux reproduz o 

comerciante aventureiro de uma época mais heroica do capitalismo, enquanto 

Dambreuse é o burguês de um tempo em que o capitalismo se tomou negócio 

burocrático; o "cidadão" Regimbart lembra a redundância da teoria na atividade 

política, e o pintor Pellerin no trabalho artístico, etc.

Diga-se por alto que essa ciranda de significações puras tem certa 

correspondência no estilo da Educação, que nomeia as personagens por meio de 

designadores fechados. Assim, Frédéric Moreau será sempre "Frédéric", mas não 

"o estudante", "o bacharel" ou "o jovem enamorado"; Charles Deslauriers será, 

por sua vez, "Deslauriers" ou "o escrevente", porque o narrador praticamente não 

se vale de designadores contingentes ou grupos nominais acidentais para nomear 

suas personagens, que perdem assim em variação e parecem ser sempre os 

mesmos, a mesma significação abstrata e pura, que ressoa e se esvai como 

acontece com o grito de Frédéric descrito logo no primeiro capítulo: "E gritou 

muito alto 'Marie'. Sua voz perdeu-se no ar".74 Enfim, uma vez que o narrador 

recusa variar na designação de suas personagens, não empregando nomes 

contingentes ou acidentais que dependem do contexto para as identificarem, mas 

sim designando-as por nomes rígidos, definidos desde o início, a individuação 

parece destituída de um processo variável ou móvel no qual a cada instante
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poderíamos ser intencionalmente diferentes de nós mesmos e determinar nosso 

destino.

Nessa linha, é de notar que as personagens — singularmente 

incaracterizadas, uma vez que jamais são descritas de maneira integral — recebem 

de maneira casual traços que as descrevem. Esses traços, logo se vê, funcionam 

menos como descrição de uma virtual essência das personagens do que como 

elementos da própria narrativa. Assim, o narrador jamais dirá, tal como se estas 

personagens tivessem uma espécie de profundidade interior e original, que 

Frédéric é um jovem de caráter volúvel e romântico, assim como Deslauriers é um 

homem de ideias políticas e grandes ambições. Mas, além de reconstituir 

brevemente suas típicas aspirações adolescentes, o narrador poderá dizer, com 

certo ar de acaso e familiaridade, que Frédéric era um jovem "aberto a todas as 

fraquezas"75 e Deslauriers "mantinha a ambição de constituir uma falange de que 

seria o chefe"76. Enfim, os pormenores relativos ao caráter das personagens são 

tratados como se eles fossem triviais e evidentes, como se tivessem a realidade 

óbvia das coisas naturais e pudessem desse modo, sem maiores consequências, 

serem trocados, ou até mesmo se dissolverem no significado social da 

personagem.77 E de notar que isso não deixa, por outro lado, de indicar certo 

procedimento arbitrário e enigmático do narrador (e que será discutido adiante), 

na medida em que ele, propositadamente, não vai nos explicando de que maneira 

chegou a esses tipos sociais, que funcionam assim como pressupostos tácitos da 

narrativa, e por que segue focalizando uns e não outros.78

Dito isso, pode-se voltar a discutir as consequências da temporalidade da 

Educação para a feição geral das personagens. Lembremos que ao tempo positivo 

do romance não preocupa em nada a conduta e os atos das personagens que vão 

sendo arrastadas em seu ser, porque ao arrastá-las ele se limita a impor-lhes uma 

medida formal e abstrata. A título de exemplo, pode-se revisar mais uma vez o 

exemplo da experiência de Frédéric Para o empobrecimento ou para o 

enriquecimento da personagem, não exerce a menor importância saber quem é 

Frédéric, o que pensa ou deixou de fazer. Ele empobreceu; a seguir, enriquecerá.



62

Sob o ângulo do tempo positivo que organiza a Educação, as personagens 

vão adquirindo o aspecto de significações puras, que em sua ciranda vão 

condensando um mesmo significado esvaziado e formal. Interessa aqui apenas o 

decurso das coisas, a irresistível sucessão de acontecimentos que arrasta as 

personagens e lhes confere algum vago significado social: o fervoroso republicano 

Sénécal preso em junho de 1848 termina agente de polícia a serviço do golpe de 

Estado de Napoleão e assassino de seu amigo revolucionário Dussardier, que 

lutou por sua vez a favor do partido da Ordem contra os revolucionários em 

junho de 48. O pintor Pellerin, cuja extremosa teoria do belo na arte o tomava um 

crítico ácido do realismo, chega ao fim dos dias como fotógrafo. Martinon, o 

arrivista hábil que chega a senador, realiza sua ascensão social devido a um golpe

A sucessão dos acontecimentos não pede um processo temporal rigoroso, um 

desenvolvimento articulado entre os dois acontecimentos. Logo, se perguntarmos 

por que ele empobreceu ou enriqueceu, podemos começar a falar dos 

empréstimos e das hipotecas da senhora Moreau com o senhor Roque, ou tentar 

esclarecer as relações de Frédéric com o seu tio que morava no Havre. Mas, num 

caso como noutro, o que importa é que os eventos são inteiramente estranhos ao 

caráter, à inteligência ou à vontade de Frédéric, ainda que configurem fatos vitais 

a seu destino. Noutras palavras: é certo que, sob o ângulo de Frédéric, os dois 

acontecimentos possuem fatal importância; não é menos certo que, sob o ângulo 

da potência que organiza a Educação, eles são mesmo equivalentes na sua 

abstração e formalismo, como se assim qualquer coisa seguisse seu curso. Acresce que 

o narrador, ao não referendar, mas antes tomar distanciamento das reações de 

Frédéric, evidencia esse caráter intercambiável a tomar, por fim, o enriquecimento 

da personagem equivalente a seu empobrecimento. Ao narrador interessa, assim, 

apenas o decurso do mundo na sua imperiosa e precária sucessão, pouco 

importando os atos, as idéias e os sentimentos que tomam e desgastam a 

existência de Frédéric, que vão aparecendo como supérfluos, como imagens que 

remetem apenas a si mesmas e não portam mais nenhuma significação na 

realidade.
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teatral, meio romanesco, meio planejado: ele se casa com a feiosa senhorita Cécile, 

apostando que ela seria a virtual herdeira do senhor Dambreuse. Ora, Cécile é 

filha ilegítima do capitalista financeiro; ela herda a sua fortuna assim mesmo. O 

pai Roque, um pacato proprietário provinciano, portador de um rosto de traços 

quase femininos, que dedica à sua filha amor igual ao que o pai Goriot consagrava 

às suas, é o guarda nacional que cruelmente assassina revoltosos socialistas presos 

no palácio das Tulherias. A manteúda Rosanette, a Marechala, a mulher bonita, 

elegante e de costumes fáceis, termina os dias como uma boa matrona burguesa: 

viúva, gorda e mãe de um filho adotivo a que dedica todo seu carinho. A senhora 

Amoux, a boa e fiel esposa burguesa, mostra-se casta e ingénua somente aos olhos 

idealizadores de Frédéric, que a recusa por sua vez quando ela se oferece já de 

cabelos brancos. Porque, assim como o clima da vida burguesa no Segundo 

Império esquece a sorte dos fuzilados e deportados de junho, o rapaz romântico 

cheio de esperanças e expectativas desanda por fim num pequeno-burguês 

amargo e desiludido. Enfim, e sob qualquer ângulo que se olhe, não há mais a 

liberdade que um trabalho de projeto e construção pode suscitar. A 

temporalidade positiva da Educação não guarda nenhum lugar para a liberdade: 

no primeiro passo de cada uma das personagens se encontra os demais e todos 

estes podem ser permutados entre si. Parece que, suprimida a mediação do 

tempo, o futuro passou a equivaler ao presente, o rosto sereno ao rosto torturado, 

e o mundo a valer não vale. Nesse mundo em que o tempo se reificou (ele está 

dado de maneira positiva nas coisas presentes), a identidade de Frédéric e das 

demais personagens será sempre imediata e permutável A consciência gira assim 

como um cata-vento: ela nada aprende com as experiências pelas quais passou.

Nessa linha, e se ainda for permitido insistir nessa aprendizagem de 

cata-vento que parece caracterizar as personagens da Educação, pode-se trazer à 

memória a noção psicanalítica de compulsão à repetição, fenômeno psíquico que 

Freud designa como l/Viederholungszcoang — e que Lacan prefere traduzir por 

automatisme de répétition. A noção foi estabelecida por Freud, sob o ângulo da 

psicopatologia cotidiana, em ensaio de 1920 que leva o título de Além do princípio
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do prazer. Trata-se de um processo incoercível, e de origem inconsciente, mediante 

o qual o indivíduo de maneira voluntária faz recair sobre si mesmo situações 

penosas e dolorosas; ele repete, desse modo, experiências anteriores de que ele não mais 

consegue perceber o modelo ou recordar a matriz, chegando mesmo a acreditar que a 

repetição foi motivada pela própria atualidade. Assim, o indivíduo pode oferecer a 

impressão de um ser perseguido por um destino ou, mesmo, possuído por algum 

poder; é o indivíduo cujas relações traem sempre o mesmo desfecho. E os 

exemplos seguintes foram fornecidos pelo próprio Freud: trata-se do benfeitor 

que parece destinado a provar o amargor da ingratidão, uma vez que seus amigos, 

por mais diferentes que sejam no resto, se mostram sempre ingratos depois de 

certo tempo; do indivíduo que, repetidas vezes no decorrer da vida, eleva outrem 

a uma posição de grande autoridade particular ou pública e, depois de um lapso 

de tempo, subverte esta autoridade para substituí-la por uma nova; é o amante 

cujas relações recorrem sempre às mesmas fases e chegam a idêntico final. Essa 

surpreendente experiência de eterno retorno do igual, na expressão do próprio 

Freud, é o resultado de pulsões que na sua origem destinavam-se a proporcionar 

satisfação, mas que já naquele momento não a proporcionaram, provocando ao 

contrário somente desprazer. É de notar que a experiência dolorosa parece se 

fazer em vão, repetimo-la apesar de tudo: uma pressão ou compulsão nos 

constrangeria a isso.79 Guardadas as proporções, pode-se dizer que é esse o 

automatismo a formar — e mesmo tomar inconscientemente — as personagens da 

Educação.
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25 Maxime DU CAMP, citado por THIBAUDET, Gustave Flaubert, ed. cit., p. 151.

26 ARISTÓTELES, Poética, em Textos escolhidos, São Paulo, Abril Cultural, 1987, cok 

"Os pensadores", p. 209.

27 Carta a Amélie Bosquet de 20.10.1866 (Correspondance, ed. cit., p. 485).

28 As relações entre autor e narrador, assim como as relações entre este e narrativa, 

serão discutidas no capítulo seguinte. Em todo caso, é de adiantar que a estética 

"realista" da Educação não se fundamenta na "impassibilidade" ou na "objetividade" do 

narrador, menos ainda no credo da função referencial da linguagem, na crença de que o 

referente seria perfeitamente permeável ao significante. Em verdade, a "realidade" da 

Educação configura menos um dado objetivo do que uma vivência subjetiva e, somente 

pelo ato de narrar e, apenas por ele, o narrador pôde configurar essa vivência subjetiva 

como uma experiência universal para nós leitores.

29 B. TOMACHEVSKI, "Temática" [1925], em Teoria da literatura: formalistas russos, 

2* ed., Porto Alegre, Globo, 1976, p. 172.

30 Em trabalho apresentado no Segundo Congresso Brasileiro de Crítica e História 

Literária de Assis em 1961, e mais tarde publicado em livro, Anatol Rosenfeld chamava a 

camada representativa da obra literária de "camada das objetualidades". De acordo com 

essa perspectiva fenomenológica, existe ao menos cinco camadas na obra literária: 1) a 

"sonora"; 2) a das "unidades significativas"; 3) a das "objetualidades"; 4) a dos 

"aspectos esquematizados"; 5) por fim, a camada mais profunda, a que compreende o

Por outro lado, conforme se verá no capítulo seguinte, se pensarmos no interior da 

história do pensamento no século XX, a máxima do poeta romântico pode apresentar 

certo paralelo com o procedimento de escrita automática do surrealismo, mas também 

com o princípio de associação livre constitutivo da técnica psicanalítica freudiana.

20 Citado por THIBAUDET, ob. cit., p. 25 e LAGARDE, ob. cit., p. 382.

21 Carta a Leroyer de Chantepie de 23.10.1863 (Correspondance, p. 450).

22 THIBAUDET, ob. cit., v. 2, p. 24.

23 Charles BAUDELAIRE, "Les misérables" [1862], em L'Art Romantique, edição 

organizada por Lloyd James Austin, Paris, Garnier-Flammarion, 1968, p. 373, grifos do 

autor.
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elemento problemático ou filosófico da obra literária ficcional. Ver Estrutura e problemas da 

obra literária, São Paulo, Perspectiva, 1976, p. 16 e segs.

31 A Educação sentimental, tradução de Adolfo Casais Monteiro, São Paulo, Difusão 

Européia do Livro, 1959, v. 2, p. 239; L'Éducation sentimentale, édition de P. M. Wetherill, 

Paris, Gamier, 1984, p. 425. Salvo nota em contrário, todas as citações do romance se 

referem a essas edições.

32 A Educação, v. 2, p. 233; L'Éducation, p. 420.

A Educação, v. 1, p. 33; UÉducation, p. 18.

34 A Educação, v. 1, p. 42; UÉducation, p. 26.

A Educação, v. 1, p. 29; UÉducation, p. 14.

A Educação, v. 1, p. 48; UÉducation, p. 30.

37 A Educação, v. 1, p. 68; L'Éducation, p. 49.

A Educação, v. 1, p. 106; L'Éducation, p. 86.

A Educação, v. 1, p. 107; UÉducation, p. 87.

A Educação, v. 1, p. 112; UÉducation, p. 92.

A Educação, v. 1, p. 98; L'Éducation, p. 78.

A Educação, v. 1, p. 33; UÉducation, p. 18.

"Em suma, tanto naquelas leituras se enfrascou, que passava as noites de claro 

em claro e os dias de escuro em escuro, e assim, de pouco dormir e de muito ler, se lhe 

secou o cérebro, de maneira que chegou a perder o juízo." (Miguel de CERVAN l ES, Dom 

quixote de la Mancha, tradução de Viscondes de Castilho e Azevedo, São Paulo, Nova 

Cultural, 2002, p. 32.)

44 A Educação, v. 1, p. 94; L'Éducation, p. 75.

45 Desnecessário frisar que essa relação será somente descrita com o capítulo 

seguinte, quando se estudar mais a fundo o problema do "estilo" da Educação. Enfim, 

neste momento por ora, é via os argumentos do autor do Romance histórico que serão 

reconstituídas as relações entre realidade histórica e forma romanesca.

46 Georges LUKÁCS, Le Roman historique, Paris, Payot, 1965, p. 57.

Le Roman historique, ed. cit., pp. 58-9.

48 Le Roman historique, ed. cit., p. 100. Para a estética de Hegel e o gênero épico na 

teoria de Lukács, ver Arlenice Almeida SILVA, "Da Teoria do romance ao Romance histórico: 

a questão dos gêneros em G. Lukács", em Rapsódia, São Paulo, n° 1,2001, pp. 29-54.



52

53

55

1972.
56

57

69

Le Roman historique, ed. cit., p. 51.

Walter SCOTT, Ivanhoé, tradução de Brenno Silveira, São Paulo, Abril Cultural,

Le Roman historique, ed. cit, p. 164.

Le Roman historique, ed. cit.., p. 31.

"O romance histórico clássico e, por consequência, o grande romance realista 

contemporâneo escolhem as figuras centrais que, a despeito de suas personalidades 

'medianas', podem manter-se no ponto onde se entrecruzam os grandes conflitos 

sócio-históricos. As crises históricas representadas são elementos diretos dos destinos 

individuais das personagens principais e formam, por conseguinte, uma parte orgânica 

da própria ação. Desse modo, o aspecto individual e o aspecto sócio-histórico estão 

inseparavelmente ligados no que concerne tanto à caracterização quanto à conduta de 

ação." (Le Roman historique, ed. cit., p. 225.).

Antecipando um pouco, pode-se advertir que essa delicada unidade entre contexto 

histórico e personagens ficcionais encontrada no romance histórico de Scott sofre uma 

reavaliação integral na Educação, cuja narrativa estabelece propositadamente um vínculo 

problemático entre enredo romanesco e fundo histórico.
54

Le Roman historique, ed. cit., p. 51.

Para o que Lukács chama de "anacronismo necessário" na forma do romance 

histórico, ver as observações do autor a respeito da "fidelidade histórica" do romance de 

Scott (Le Roman historique, ed. cit., pp. 63-67). Quanto aos problemas derivados do 

empirismo histórico na forma romanesca, ver os comentários do autor a respeito da 

expressão linguística e do "exotismo" no romance histórico posterior à Revolução de 1848 

(Le Roman historique, ed. cit., pp. 218-220).

49 Le Roman historique, ed. cit., p. 161; J. W. GOETHE, "Sobre literatura épica e 

dramática", em Goethe e SchiUer, seleção e tradução de Claudia Cavalcanti, São Paulo, 

Nova Alexandria, 1993, pp. 203-5.

50 Para o motivo balzaquiano do rapaz ingénuo e provinciano em contraste com o 

homem experiente e conhecedor dos hábitos parisienses, ver Paulo RONAI, "Paris, 

personagem de Balzac", em seu Balzac e a Comédia Humana, Z ed., Rio de Janeiro, Globo, 

1957, pp. 125-151. Na Comédia Humana, adverte Rónai, "para dominar Paris e rir-se dela, 

é preciso conhecê-la a fundo" (p. 139).
51
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p. 155.
61 Honoré de BALZAÇ, Le Père Goriot, La Comédie humaine, France, Gallimard, 

1976, v. III, p. 164; O Pai Goriot, A Comédia humana, tradução de Gomes da Silveira, 2* ed., 

Rio de Janeiro, Globo, 1954, v. 4, p. 116. As citações seguintes se referem a essas duas 

edições e serão feitas entre parênteses no próprio corpo do texto.

58 Para uma mais perfeita determinação desse tipo narrativa romanesca, só cabe 

rnais uma vez remeter aos comentários de Lukács sobre, por exemplo, o romance 

histórico de Prosper Merimée, Crónica do reino de Carlos IX (Le Roman historique, ed. dt, 

pp. 85-86). Mas convém verificar também os comentários do autor sobre Salambô. A certa 

altura, Lukács afirma que o contexto social nesse romance de Flaubert se toma "um 

mundo de costumes e decoros historicamente exatos, nada mais do que um quadro 

pitoresco, no interior do qual se desenvolve uma experiência puramente moderna." (Le roman 
historique, p. 211, grifos meus).

Ora, quanto a essa experiência moderna de um mundo inteiramente estranho 

onde se desenvolve um processo infinito de progressão (ou regressão), não é a ilustração 

dela a circularidade desesperadora de uma narrativa como esta, de Kafka, que leva o 
título de "Prometeu"?

"Sobre Prometeu dão notícia quatro lendas: / Segundo a primeira, ele foi 

acorrentado no Cáucaso porque havia traído os deuses aos homens, e os deuses 

remeteram águias que devoraram seu fígado que crescia sem parar. / De acordo com a 

segunda, Prometeu, por causa da dor causada pelos tricôs que o picavam, comprimiu-se 

cada vez mais fundo nas rochas até se confundir com elas. / Segundo a terceira, no 

decorrer dos milénios sua traição foi esquecida, os deuses se esqueceram, as águias se 

esqueceram, ele próprio se esqueceu. / Segundo a quarta, todos se cansaram do que 

havia se tomado sem fundamento. Os deuses se cansaram, as águias se cansaram, a 

ferida, cansada, fechou-se. / Restou a cadeia inexplicável das rochas. A lenda tenta 

explicar o inexplicáveL Uma vez que emerge de um fundo de verdade, ela precisa 

terminar de novo no que não tem explicação." (Franz KAFKA, Narrativas do espólio, 

tradução de Modesto Carone, São Paulo, Cia das Letras, 2002, p. 107)

59 Le Roman historique, ed. cit, p. 92.

Para os traços típicos na personagem romanesca, ver Le Roman historique, ed. dt.,
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Se fosse necessário mostrar o que é o sentimento de desilusão (e seu cunho 

pervertido), nada seria mais exemplar que esta descrição do espírito parisiense: 

"Encontram-se (em Paris), porém, aqui e ali, dores que a aglomeração dos vícios e das 

virtudes toma tão grandes e tão solenes que, diante delas, os egoísmos e os interesses se 

detêm e se compadecem; mas a impressão que delas recebem é como um fruto saboroso 

que imediatamente devoram. O carro da civilização, semelhante ao ídolo de Jaggemat, 

retardado apenas por um coração mais fácil de triturar que os outros e que lhe calça a 

roda, rapidamente o despedaça e continua sua marcha gloriosa. Assim fareis vós, que, 

com este livro em vossas mãos alvas, mergulhais numa poltrona macia pensando: 

'Talvez isto me divirta'. Após terdes lido os secretos infortúnios do pai Goriot, jantareis 

com apetite, levando vossa insensibilidade à conta do autor, tachando-o de exagero, 

acusando-o de poesia. Ah! Sabei-o: este drama não é ficção nem romance. AH is true: ele 

é tão verídico que qualquer um pode reconhecer em si mesmo e, talvez em seu próprio 

coração, os elementos que o compõem." (Le père Goriot, ed. cit, p. 16; O Pai Goriot, ed. 

dt, p. 7).

Para uma análise dessa passagem e do romance de Balzac, ver Roberto 

SCHWARZ, "Dinheiro, memória, beleza (O pai Goriot)", em seu A sereia e o desconfiado, Z 

ed., São Paulo, Paz e Terra, 1981, pp. 167-188.

63 "Dicionário das idéias feitas", em FLAUBERT, Bouvard e Pécuchet, tradução de 

Galeão Coutinho e Augusto Meyer, São Paulo, Melhoramentos, s/ d., p. 252.

64 "Madame Bovary", em BAUDELAIRE, L'art romantique, ed. dt., p. 56.

65 Embora partindo de um outra perspectiva, mais precisamente da constelação 

histórico-social que serve de pressuposto para a história filosófica de Hegel, um ensaio de 

Paulo Arantes chama a atenção para esse mesmo interdito na figuração romanesca de 

Flaubert: "'A exposição épica dos acontecimentos' (Hegel) pode exprimir adequadamente 

tanto a natureza da 'história filosófica' quanto a da 'moderna epopéia burguesa' (Hegel), 

o Romance. Como este último, o outro gênero também é 'misto', conciliando (redobrando 

o significado da Versõhnung) a prosa da História e o estilo elevado da Teoria, mas 

inversamente, enquanto o Romance na sua origem toma forma através da apreensão da 

essência problemática do 'curso do mundo', este, progressivamente, se incumbe de tomar 

problemática a 'história filosófica'. A afinidade dos dois gêneros é constitutiva: a 

pressuposição da 'história filosófica' é o momento agudo da crise revolucionária de um
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longo e diversificado processo de que o Romance constitui a figuração. Por isso, o seu 

deslocamento respectivo é concomitante. Ao eclipse da 'história filosófica' corresponde 

uma transformação do gênero romanesco. Depois de 1848, pelo menos uma Forma 

tomou-se artisticamente impraticável, o Romance de Educação, que, se perdura, só o 

pode às avessas, como a Educação sentimental (o interdito estético traduz uma 

impossibilidade histórica /.../)." ("Nota sobre a Crítica da Filosofia da História", em 

ARANTES, Ressentimento da dialética, São Paulo, Paz e Terra, 1996, p. 380)

66 Carta a George Sand de 18.12.1867 (Correspondance, p. 523).

67 Note-se que parafraseio, quase literalmente, as formulações que Paulo Arantes 

emprega para descrever o esquema narrativo dos romances de maturidade de Machado 

de Assis. Ver Sentimento da dialética na experiência intelectual brasileira, Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1992, p. 94.

68 "Narrar ou descrever?" [1936], em Georg LUKÁCS, Ensaios sobre literatura, Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965, p. 83.

69 LUKACS, "Prefácio" a Ensayos sobre el realismo, Buenos Aires, Siglo veinte, p. 9.

70 "Une réconciliation extorquée: a propôs de La signification presente du réalisme 

critique de Georg Lukacs", em Theodor ADORNO, Notes sur la littéruture, traduzido do 

alemão por Síbylle Muller, Paris, Flammarion, 1973, p. 179.

71 A Educação, v. 1, p. 112; Uéducation, p. 92.
72 L'Éducation, p. 382.

73 Noutro contexto, analisando A metamorfose [1915], de Kafka, Roberto Schwarz 

lembra que "o mundo sem nexo interno tem sentido somente para quem o vê — a falta de 

sentido é significativa — não para quem o vive". Ver "Uma barata é uma barata é uma 

barata", em A sereia e o desconfiado, X ed.. São Paulo, Paz e Terra, 1981, p. 61.

74 A Educação, v. 1, p. 25; L'Éducation, p. 10.

75 A Educação, v. 2, p. 107; L'Éducation, p. 302.

76 A Educação, v. 2, p. 74; L'Éducation, p. 267.

77 É o que faz o próprio narrador quando explica, por exemplo, as reações da 

Vatnaz à Revolução de Fevereiro: "Esta era uma das celibatárias parisienses que, todas as 
noites, depois de terem dado as suas aulas, ou de terem procurado vender os seus 

desenhinhos, de colocar pobres manuscritos, voltam para casa com lama agarrada às 

saias, fazem o seu jantar, comem-no sozinhas, e depois, com os pés sobre uma escalfeta, à
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Ver Más allá del principio del placer, em Sigmund FREUD, Obras completas, 

tradução de José L. Etcheverry, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1993, v. 18, p. 21-2.

luz de um candeeiro sujo, sonham com um amor, uma família, um lar, uma fortuna, tudo 

aquilo que lhes falta. Assim, como muitas outras, ela tinha saudado na Revolução a hora 

da vingança; — e dedicava-se a uma propaganda socialista desenfreada" (A Educação,

p. 107; L'Éducation, ed. dt., pp. 301-2).
o que salienta Henry James quando diz que Flaubert, na Educação, "pega 

Frédéric Moreau no limiar da vida e o conduz até o extremo da maturidade, sem, 

aparentemente, suspeitar nem por um momento da nossa dúvida ou do nosso protesto — 

Por que, por que ele?". (Gustave Flaubert, tradução de Léa Viveiros de Castro, Rio de 

Janeiro, 7 Letras, 2000, p. 29.) A crítica de James será retomada no terceiro capítulo deste 

trabalho.

ed. dt., v. 2,
7» É



2. OFICINA NERVOSA

Onde não há jardim, as flores nascem de um
secreto investimento em formas improváveis.

Carlos Drummond de Andrade,
"Campo de flores"

DEPURANDO AS PALAVRAS DA TRIBO

Dentro do capítulo das diferenças entre o romance de Balzac e o de

Flaubert, não se reserva pouca importância ao problema do estilo. É bem

conhecido o parecer do autor da Educação: "Que homem teria sido Balzac,se ele

soubesse escrever!".' A frase tem muito de blague. É de reconhecer, afinal, o

estudo apaixonado que Flaubert dedicava ao autor da Comédia humana. Logo, não

se deve simplesmente imaginar uma ausência de estilo em Balzac. A frase parece

indicar antes uma diferença de estilo entre dois autores cujos conceitos do que é

literatura vão se distanciando, a ponto de quase perderem de vista a base comum

para a comparação. Em todo caso, sendo bem conhecidas as agruras que Flaubert

sofria enquanto escrevia (I1úbaudet dizia que se ele fosse obrigado a imaginar um

subtítulo para o capítulo do autor na história da literatura, este seria "Flaubert ou

o estilo", ou ainda, "Flaubert ou a religião do estilo"),2 é o momento então de

perguntar, e assim começarmos a esquadrinhar o problema do 11estilo" na

Educação: o que seria esse "ah! se ele soubesse escrever" que Flaubert endereça a

Balzac?

É sabido o imenso trabalho, tanto de pesquisa quanto de escrita, a que

Flaubert se entregava para a produção de seus romances - e não ocorreu de

maneira diferente com a Educação. A atividade de pesquisa para o romance

consistiu numa vasta campanha de documentação, requerida para que se pudesse

elaborar o enredo e, assim, inventar e encadear os episódios da narrativa. É uma

rotina de passar horas na Biblioteca para ler obras publicadas no período e

74
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examinar coleções inteiras de jornais, de escrever e enviar questionários para 

amigos próximos e distantes, mas também de visitar e descrever os lugares, os 

costumes e as moradias sobre os quais terão vida as personagens. Ora, mesmo 

contando com esse levantamento inicial de documentos, aparecerá ainda na fase 

de redação a necessidade de investigações pontuais e de frequentes pesquisas 

sobre expressão e estilo, às quais Flaubert se aplica com afinco a fim de obter o 

mais perfeito acabamento de seu romance, já que o trabalho formal lhe desperta 

mais nervosismos, tal como ele próprio lembra nesta carta: "Hoje trabalhei sem 

parar desde as quatro horas da tarde (são quase três horas da manhã) e isso para 

duas linhas que não estão feitas. É de enlouquecer, por momentos!".3

Não é fácil oferecer uma idéia dessa experiência a que Flaubert se submete 

enquanto escreve as páginas de um romance como a Educação. Trata-se de uma 

experiência nervosa, que muitos tentaram descrever. Nas palavras de um 

sobrinho de Flaubert, o escritor Guy de Maupassant, é uma experiência 

impermeável à maioria dos indivíduos, visto que eles enquanto lêem romances se 

preocupariam unicamente com os eventos por ele narrados, não se dando conta 

que o sentido da arte romanesca se oculta não nos eventos narrados, mas sim na 

maneira de prepará-los, apresentá-los e exprimi-los.4 Nesse sentido, em conversas 

entre amigos, as quais Maupassant registra no ensaio sobre o tio, Flaubert 

lembrava que, se o romance se preocupasse em narrar pura e simplesmente uma 

história, ele não alcançaria o verdadeiro estatuto de obra literária. Afinal, o 

sentido da arte romanesca não se encontra no enredo, mas no estilo, sendo o estilo 

e ele sozinho, tal como Flaubert escreve em cartas, "uma maneira absoluta de ver 

as coisas".5 Ou, ainda, nas palavras de Maupassant, "ele acreditava no estilo, isto 

é, em tuna maneira única e absoluta de exprimir uma coisa em toda sua cor e 

intensidade".6 Para quem parte dessa crença, não é possível existir uma forma 

sem fundo ou um fundo sem forma, porque, para cada evento narrado, cabe 

apenas uma única fórmula, o ritmo adequado, assim como a justa aparência da 

composição.
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Obsedado por essa crença absoluta de que existe uma só maneira de exprimir uma 
coisa, apenas uma palavra para dizê-la, um adjetivo para qualificá-la e um verbo 
para animá-la, Flaubert se entregava a um trabalho sobre-humano para descobrir, 
a cada frase, a palavra, o epíteto, e o verbo. Ele acreditava, assim, numa harmonia 
misteriosa das expressões, e, quando um termo justo não lhe parecia eufônico, ele 
procurava outro com uma invencível paciência, certo de que ele ainda não detinha 
o verdadeiro, o único.7 *

A ser assim, o sofrimento — ou a felicidade — desse esteta incansável não 

sobrevinham dos significados imediatos que as palavras de uma frase podem 

compreender. A seus ouvidos, a frase não possuiu apenas um sentido semântico, 

mas também sentidos fónicos subterrâneos, um ritmo expressivo, o qual deve se 

curvar ao andamento do pensamento, às flutuações das emoções no interior da 

frase. Assim é que suas mãos convertem a frase num suporte sensível à 

comunicação intelectual do sentido, um ajustamento dos ouvidos à imaginação, 

um acalanto ou um ruído, uma realização plástica enfim do sentido da frase. Para 

Flaubert, a aventura de escrever achava-se na busca dessa concordância absoluta 

das idéias e da expressão fónica e rítmica, no encontro de uma sensação de beleza 

e harmonia, secreta e subterrânea, aos ouvidos dos leitores de romances, 

indivíduos para quem a frase parece possuir apenas um sentido semântico e não 

um tesouro de significantes e sugestões escondido.

Logo, antes da formação do sentido das palavras de uma frase da Educação, 

há a seleção e a ordem específicas dos fonemas. É essa organização determinada 

dos fonemas que indica as propriedades rítmicas da frase e do estilo artístico. Ou 

por outra: as estruturas sonoras que constituem a oração de um romance como a 

Educação formam, elas próprias, um ritmo e, até mesmo, uma espécie de tempo de 

leitura; elementos, tanto o ritmo como o tempo, que podem ser percebidos, na 

falta de recitador e auditório, pelo ouvido interno durante a leitura da oração 

impressa. Esse tempo imanente à oração seria o resultado do ritmo que a compõe, 

e pode-se acrescentar que ele é um momento independente da velocidade variável 

da leitura empírica, ele constitui a lentidão ou a rapidez, assim como a leveza, o 

peso ou a inércia de uma oração. Mas a essas qualidades rítmicas seria ainda 

preciso acrescer as melódicas produzidas pelo emprego de vogais, além das
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entre a imaginação fantasiosa do romântico Frédéric e a realidade que se oferece à 

sua visão, sem se valer para isso de nenhuma intervenção no andamento da 

narrativa: a própria camada rítmica e fónica do texto encarrega-se de acentuar o 

descompasso da realidade miúda com a idealização romântica.

H y avait dans le ciei de petits nuages blancs arrêtós, — et Kennui, vaguement 
répandu, semblait alanguir la marche du bateau et rendre 1'aspect des voyageurs 
plus insignifiant encore.10

Veremos na sequência o quadro "insignificante" dos passageiros, depois a 

"aparição" da senhora Amoux. O efeito é calculado. O andamento da narrativa 

contraporá as personagens de aparência medíocre, de roupas puídas e chapéus 

desbotados, à mulher de pele morena esplendorosa, de vestido de musselina clara, 

cuja resplandecência ofusca os olhos de Frédéric. A sequência contrasta a visão da 

mulher amada ao aspecto de uma multidão desorganizada e desimportante. 

Contraste em que um pólo termina iluminando o outro, pois a aparência rota e 

esfarrapada da multidão realça o brilho da mulher amada, e vice-versa.

Note-se entretanto que o alcance da cena se acha na voz narrativa que a 

descreve. O virtuosismo do narrador está em demonstrar o desacordo aberto

demais que a sonoridade da oração pode sugerir em amparo, contraste ou 

oposição a seu significado.8 Mas tudo isso é decerto melhor esclarecido com um 

trecho da própria Educação.

Um exemplo dessa preocupação com o estilo de que sofria Flaubert é a cena 

de aparição da senhora Amoux na Educação.9 Ela acontece em 15 de setembro de 

1840, quando Frédéric retoma para Nogent-sur-Seine. Acresce que a cena se 

desenvolve sob a perspectiva da personagem, como se o horizonte de Frédéric se 

oferecesse integralmente à voz do narrador. Assim, lembremos que a aparição da 

senhora Amoux ocorre depois de um longo parágrafo, cuja finalidade principal é 

a descrição dos acompanhantes do herói no vapor Ville-de-Montereau. Por sua vez, 

este parágrafo vai precedido pela descrição da natureza que se abria em tomo do 

avanço do barco, do sol do meio-dia sob cuja atmosfera são envolvidos os 

passageiros na viagem fluvial. Daí esta inferência, que orienta a descrição 

subsequente:
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(...) ça et lá quelques gilete à châle laissaient voir une chemise de calicot, maculée 
de café; des épingles de chrysocale piquaient des cravates en lambeaux; des 
sous-pieds cousus retenaíent des chaussons de lisière: deux ou trois gredins qui 
tenaient des bambous à gance de cuir lançaient des regards obliqúes, et les pères 
de famille ouvraient de gros yeux, en faisant des questions.13

Assim, um ritmo em dois tempos, e que se poderia chamar de 

"disjuntivo",11 vai compor as frases de descrição dos passageiros, com vistas a 

encrespar qualquer movimento de abertura ou de expansão: "presque tous 

portaient (1) de vieilles calottes grecques ou (2) des chapeaux déteints, (1) de 

maigres habits noirs râpés par le frottement du bureau ou (2) des redingotes 

ouvrant la capsule de leurs boutons f.,.]".12 Veja-se como as frases, tanto pelo 

emprego do ponto-e-vírgula e de pausas forçadas, quanto pela enumeração 

desprovida de qualquer efeito de desenvolvimento ou amplificação, parecem se 

multiplicar com o objetivo único de demonstrar o aspecto estreito e precário do 

ambiente:

A repetição dos contratempos, das síncopes e dos cortes pode beirar o 

aborrecimento de associações soltas, enfileiradas como se fossem feitas ao acaso da 

visão: "Hs causaient debout, ou bien acroupis sur leurs bagages; d'autres 

dormaient dans des coins; plusiers mangeaient" ("Conversavam em pé, ou 

sentados nas bagagens; outros dormiam pelos cantos; alguns comiam"). A 

descrição acompanha assim a prostração de Frédéric ao longo da viagem.

Note-se ainda que a série de frases não só se inclina a igualar objetos e 

indivíduos na mesma condição de sujeitos dos verbos. Vemos também que as 

coisas adquirem a condição de sujeitos de verbos ativos (piquaient, retenaíent), 

enquanto os indivíduos se livram à inércia (causaient, dormaient). Logo, não nos 

assustaremos quando a descrição disser que, de tempos em tempos, ouvíamos "le 

bruit du charbon de terre dans le foumeau, un éclat de voix, un rire" ("o barulho 

do carvão-de-pedra na fornalha, uma voz que se elevava, uma risada"), nivelando 

na mesma condição vozes, risos humanos e ruídos de carvão ardendo.

Por outro lado, para acentuar o estado de precariedade do ambiente, a voz 

narrativa não hesita em propagar efeitos fónicos como aliterações de oclusivas
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o ritmo travado, as

bilaterais e dentais de pronunciação difícil ("p", "b" e "t", "d") ou assonâncias a 

alternar a vogal fechada "i" e o "a" aberto: "Le pont éfait salz par des écdles de 

noix, des feouts de cigares, des pelures de poires, des détritus de charcuterie apportée 

dans du papiex".u

Mas vemos, em seguida, a banalidade, o tédio, 

aliterações e as assonâncias, tudo isso desaparecer. Porque irrompeu uma 

manifestação divina, mágica: "Ce fut comme une apparition:" ("Foi como uma 

aparição:"). Traços de monta no estilo assinalam uma interrupção, desde a 

brevidade do parágrafo, a pontuação imprevista proposta no emprego dos 

dois-pontos a finalizar a frase, até a mudança no tempo verbal do passado 

imperfeito e eterno para o passado simples. "Elle était assise, au milieu du bane, 

toute seule" ("Ela estava sentada, sozinha, no meio do banco"). A imagem 

pintada pela frase evoca a pintura de uma madona: a virgem encontra-se acima 

da atividade de corrupção das coisas, para além dos homens que conversam e 

comem, quase imobilizada numa duração indefinida, fora do tempo.

A aparição corresponde a uma mudança na camada rítmica do texto. O 

estado de elevação de Frédéric diante da amada traz consequências para o estilo, 

que, acompanhando o sentimento da personagem, vai se tornar fluido, harmónico 

e quase meloso: "[...] et (1) son nez droit, (2) son menton, (3) toute sa personne se 

découpait sur le fond de l'air bleu".15

O movimento gerado pelo ritmo de três divisões ou tempos por pouco não 

se toma um hábito ridículo: "Jamais il n'avait vu (1) cette splendeur de sa peau 

brune, (2) la séduction de sa taille, (3) ni cette finesse des doigts que la lumière 

traversait" ("Nunca vira um tal esplendor de pele morena, sedução igual à 

daquela cintura nem dedos tão finos como os dela, que a luz atravessava"). Ou 

ainda, e por fim: "H souhaitait connaitre (1) les meubles de sa chambre, (2) toutes 

les robes qu'elle avait portées, (3) les gens qu'elle fréquentait; et (1) le désir de la 

possession physique même disparaissait (2) sous une envie plus profbnde (3) dans 

une curiosité doloureuse qui n'avait pas de limite".16 É o caso de notar que nessa 

última frase a expansão rítmica chega ao seu limite paradoxal. Desde agora, ela
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não representa um lugar aberto e inflado de esperança, mas condensa angústia e 

aflição, tal como diz Séginger "A amplificação rítmica (sublinhada pelo "e" típico 

do estilo de Flaubert), acompanhada pelo assonância em [i], marca a gradação: a 

passagem do desejo à devoção dolorosa e infinita".17

Terminada a análise do trecho, é certo que se pode concluir que a camada 

fónica e rítmica não forma aqui por si só um meio de expressão, no sentido mais 

preciso e último do termo (conclusão a que também chega Séginger). É que não 

basta a análise dos sons e do ritmo da frase para que se possa compreender o seu 

significado, sendo impossível montar uma pura semântica do sons e do ritmo das 

frases da Educação sem desnaturalizar o romance inteiramente. Nem por isso o 

papel da expressividade dos fonemas e do ritmo diminui nessa obra literária. 

Porque o que importa notar é a dependência rigorosa da camada sonora às demais 

camadas do romance. Isso é demonstrado no trecho em tela na medida em que ali 

vemos a sonoridade e o ritmo de suas frases organizarem-se de acordo com a 

intenção da voz narrativa, que vai, por assim dizer, parafraseando a visão, as 

expressões e os sentimentos de Frédéric. Nesse sentido, a camada sonora do 

trecho só adquire discernimento à luz dessa convergência estabelecida na frase 

entre sonoridade, ritmo e sentido. Ou seja, é essa correlação funcional 

estabelecida pela frase que circunscreve uma possível semântica da camada 

sonora da Educação. Dito isso, podemos tentar subir mais um degrau na análise do 

estilo do romance.

Mas, antes, não seria o caso de abrir mais uma vez o dossiê a respeito do 

estilo do autor da Comédia Humana e responder à pergunta: Balzac escreve mal?w 

Não seria o momento de tentar explicar que o estilo de Balzac está interessado em 

produzir um resultado literário bem distinto do de Flaubert? Ora, para a 

elaboração do que Balzac imagina ser um relato autêntico de experiências 

individuais e históricas (e lembremos a citação a Shakespeare na abertura do Pai 

Goriot: "AH is true!", assim como o fato desse romance parafrasear a tragédia do
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e o

todos os

rei Lear a fim de lhe modificar o próprio sentido), é muito importante um estilo 

cuja maior faculdade é ir amarrando no seu andamento detalhes físicos, 

geográficos, psicológicos etc, todos os comentários que podem transmitir não só 

um conhecimento das coisas, mas que também trazem para a narrativa as próprias 

coisas a que o narrador se refere. Afinal, para termos a dimensão do destino 

histórico e individual de Rastignac, é preciso que a narrativa ofereça ao leitor 

particulares, os motivos regressivos, as circunstâncias materiais 

envolvidas nesse caso individual. De maneira que o narrador se vê obrigado a 

fornecer uma série de notas, em que ele próprio vai explicando as circunstâncias 

históricas do que está descrevendo e, simultaneamente, as condições de sua 

própria época. É certo que essa estratégia narrativa reserva ao estilo de Balzac não 

uma convenção elegante e sintética, e sim exaustiva e expansiva. Daí também o 

estilo de Balzac se preocupar menos com a camada sonora da obra literária do que 

com a camada representativa, a qual não parece não encontrar agora fechamento 

ou jurisdições. Em verdade, essa prosa, desprovida de interesse pelo estilo", 

acaba compreendendo todos os estilos. Ela realiza uma espécie de inventário dos 

dialetos sociais, colecionando todos e não esquecendo mesmo os mais vulgares 

deles: o do salão aristocrático e o da mais escura prisão, o do jornalista cultivado e 

o do camponês analfabeto, o do romancista parisiense e o do avarento 

provinciano, visto que em última análise não se trata mais de escrever bem ou 

artisticamente, mas de fazer um exaustivo inventário dos tipos sociais 

contemporâneos. Nessa linha, o estilo, disposto a realizar essa enciclopédia dos 

modos de falar e agir, segue conformando todo gênero natural à comunicação: 

anedota, drama, romance epistolar, conversação, ensaio, romance de aventuras, 

conto, novela fantástica, diálogo filosófico etc, uma vez que

Esse estilo é um caos gigantesco. Tudo existe nele: as artes, as ciências, os ofícios, 
toda a história, os filósofos, as religiões, tudo lhe forneceu palavras. Em dez linhas 
percorrem-se os quatro cantos do pensamento e do mundo. Há aqui uma idéia 
swedenbongiama, ao lado uma metáfora de açougueiro ou de químico; duas 
linhas além, uma tirada filosófica, depois, um gracejo picante, um matiz de 
enternecimento, uma semivisão de pintor, um período musicai. É um 
extraordinário carnaval de metafísicos pedantes, de selenos libidinos, de sábios
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lívidos, de artistas desengonçados, de operários de blusa, todos enfeitados e 
ajaezados com todas as magnificências e os badulaques, roçando os vestuários e os 
espólios de todos os séculos, aqui um farrapo, além um traje bordado a ouro, a 
púrpura costurada aos trapos, os diamantes adornando os andrajos, toda essa 
multidão turbilhonando e suando na poeira e na luz, sob o resplendor do gás, cujo 
áspero brilho palpita e deslumbra. A princípio sentimo-nos chocados, depois vem 
o hábito e, em seguida, a simpatia e o prazer. Fica-se impressionado com essa 
corrupção de figuras estranhas, essa largueza de perspectivas, essa súbita e imensa 
abertura de todos os horizontes. Em breve, essas singularidades vos espicaçam; 
vós vos comprazeis numa metáfora inesperada; vosso espírito, entre objetos 
infinitamente distantes, percebe um laço ignorado. Os mil fios pelos quais todas 
as coisas se juntam e se articulam, de um a outro extremo de universo, entrelaçam 
ante vossos olhos sua rede inextrincável. A química explica o amor, a cozinha 
beira a política, a música ou a mercearia são parentes da Filosofia. Vêdes mais 
coisas e mais ligações entre as coisas; em vez de um jardim cômodo e bem 
plantado, é a obscura e enorme confusão de uma grande floresta.19

A nota de Taine assinala que, diante da transformação da função da arte (é 

toda a produção artística do escritor que mergulha na nova situação, tomando-se 

mais uma mercadoria entre outras), Balzac realiza uma criação que se pode 

chamar não só de revolucionária, mas igualmente de criação revolucionada. 

Trata-se de uma arte nascida no próprio período na qual a obra de arte se 

transformou em mercadoria. Nesses termos, o romance de Balzac marca uma 

ruptura: a partir de agora, a arte não se separa das demais formas de produção 

social; ela é mais uma das atividades de produção de mercadorias. Ou seja: 

tendo em vista que o processo revolucionário do capital arrasta sem o menor 

escrúpulo e hesitação todos os objetos do mundo na grande circulação de 

mercadorias, Balzac demonstra que a criação artística não pode lhe escapar. E 

mais: ele também demonstra que a criação artística será modelada em seu próprio 

interior, de ponta a ponta, por sua nova condição, de forma que a sua própria 

estrutura será atingida por sua condição de mercadoria. Daí o consequente 

alargamento da visão: o narrador balzaquiano começa a falar sobre tudo à 

maneira do sentido profundo do processo capitalista, que nada deixa sem relação 

com outra coisa, tudo sendo medido e ligado pelo dinheiro que vai entregando 

todas as coisas e todos os homens, sob a forma de mercadoria, a todos os
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homens.20 Enfim, o estilo de Balzac tira a sua mobilidade da própria vontade que 

a anima, qual seja, a vontade de compreender a pluralidade dos pontos de vista 

concorrentes e figurar o impulso que a todos arrasta. Nesses termos, o estilo de 

Balzac tenta conferir forma ao próprio turbilhão que leva todas as coisas para um 

só destino. Com isso, ela constata ao mesmo tempo que é difícil a partir de agora 

sustentar uma maneira clara e absoluta de enxergar as coisas; e se ele então ignora 

a perspectiva "artística", não a procurando mais exclusivamente, é porque tem 

clara consciência de que essa perspectiva possui seu valor comercial, tal como 

qualquer uma das outras.

Resumindo: pode-se dizer que o estilo de Balzac é próprio de um romance 

cuja fatura tenta imprimir força dramática a uma situação social e, assim, 

entretecer os indivíduos a seu contexto histórico.21 Trata-se de um esforço de 

determinar de maneira particular a condição humana, retirando-a portanto de um 

quadro vago e genérico. Logo, o esforço na descrição da pensão Vauquer no início 

do Pai Goriot vai no sentido de lhe conferir força dramática, de tomar a pensão 

mais do que um ambiente físico. Ela deve se tomar um ambiente moral, 

terrivelmente sensível e real para as personagens que ali moram. E assim como 

esse lugar físico é vivido e particularizado, o tempo aqui será medido e 

determinado pelo drama, pelos conflitos particulares das personagens. Pois é essa 

contínua implicação entre o espaço, o tempo e a natureza das personagens que faz 

com que o narrador apresente o conjunto da narrativa num ambiente moral, real e 

individuaL Os detalhes da narração se tomam vívidos, expressivos e 

significativos à medida mesmo que suplementam essa contínua implicação entre 

lugar, história e personagens. Dito isso, é o momento de ressaltar que, visto o 

romance de Flaubert não se preocupar mais em projetar essa correspondência 

entre fundo histórico e personagens individuais, isto é, visto o romance de 

Flaubert se interessar mais em problematizar essa relação que aparece de maneira 

quase involuntária e automática na prosa de Balzac, há na Educação uma mudança 

no estatuto do estilo romanesco. Este a partir de agora desconfia de qualquer 

imediatez, sobretudo de qualquer relação direta entre as palavras e as coisas.
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No primeiro capítulo se assimilou o narrador de Flaubert à experiência de 

desilusão, mas seria possível identificar a escrita de Flaubert a essa experiência? 

Ora, atribuir qualquer predicado, para além do impassível e do objetivo, não pode 

soar estranho ao "estilo" de Flaubert?

Às voltas com a expressão d'A educação sentimental e indo de encontro ao 

costumeiro vezo de sublinhar a "impassibilidade" e o "objetivismo" de Flaubert, 

um ensaio de Proust insiste na fisionomia subjetivista desse narrador. O ensaio 

afirma mesmo que a originalidade da Educação seria a expressão do subjetivismo: 

"tudo o que era ação até Flaubert se converte em impressão".22 Assim, à frente do 

narrador da Educação desfilam coisas em desenvolvimento contínuo, monótono, 

momo e indefinido, porque aqui "as coisas têm tanto de vida quanto os homens". 

Para conseguir isso, o narrador da Educação confina-se no horizonte das 

aparências, ele não reflete sobre as impressões produzidas pelos objetos e seres. 

Não existindo qualquer causalidade entre estes, ele se resigna a uma simples visão 

de coisas indo e vindo. Não é de espantar, portanto, que o ensaio começasse 

comparando o romance de Flaubert à filosofia de Kant A revolução copemicana 

no domínio da metafísica teria aqui seu correspondente na literatura. A partir de 

agora interessa, não o conhecimento do objeto, mas o próprio sujeito. Em outros 

termos, e equacionando a questão, a crítica de Kant pôs em causa a metafísica; o 

narrador de Flaubert, a narração do romance. Mas como se expressa para Proust o 

deslocamento da perspectiva no nível do estilo? "O subjetivismo de Flaubert 

exprime-se por um emprego novo dos tempos verbais, das preposições, dos 

advérbios, os dois últimos não tendo quase nunca em sua frase senão um valor 

rítmico." (p. 589)

A sintaxe das frases da Educação, suas torsões e elipses, esforçam-se em 

assegurar a estreita e hermética continuidade de uma "esteira rolante", na 

expressão de Proust. Trata-se do fluxo contínuo de impressões provocadas pelas 

coisas, um fluxo cimentado e organizado na sintaxe por uma série de recursos de
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H voyagea.
II connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, (...)
D revint
H fréquenta le monde, (...).
Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme íl était seul dans son 

cabinet, une femme entra.23

É certo que sobre a fisionomia do narrador da Educação se lança luz quando 

o vemos tirar das "baixezas da história" as descontinuidades do tempo. A julgar 

pela teoria esboçada em "Narrar ou descrever?", o ressentimento com o 

andamento da história é uma das marcas do clima de opinião pós-1848.24 Mas, 

ainda assim, como identificar a experiência da desilusão ao narrador da Educação?

O ensaio salienta que, aos ouvidos de Proust, um aspecto formal do 

romance é irregular: "talvez não exista em toda a obra de Flaubert sequer uma 

única bela metáfora", pois, em que pese o largo uso do indireto livre, as imagens 

do narrador "são geralmente tão fracas que chegam a se elevar muito pouco acima 

das que os seus personagens mais insignificantes poderiam encontrar" (p. 586). 

Enfim, as suas metáforas não se subtraem à mediocridade do cotidiano burguês.

estilo. Mas o ensaio ainda acrescenta a esses recursos um outro, mais próximo à 

composição do romance, e cujo emprego no parecer de Proust constitui o 

elemento mais belo da Educação: o silêncio. A figuração da mudança temporal 

tinha, antes, um caráter ativo ou documentário. O narrador da Educação, a fim de 

livrá-la desse aspecto, serve-se do "branco", isto é, do próprio espaço da 

composição. Assim, a passagem do tempo livra-se do "parasitismo das anedotas e 

das baixezas da história" (p. 596); ela é musicada. E Proust não está se referindo 

apenas ao estilo das frases a indicarem os quinze anos que se passam desde a 

morte de Dussardier por Sénécai, motivada pela reação daquele contra o agente 

de polícia em defesa do golpe de Luiz Bonaparte, em 2 de dezembro de 1852, até o 

reencontro de Frédéric e Marie Amoux, acontecido em fins de março de 1867; 

Proust se refere aqui ao próprio "branco" da página que marca a passagem do 

quinto ao sexto capítulo da terceira parte do romance:
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Para tentar responder à crítica proustiana endereçada a Flaubert de que seu 

romance não compreende uma só bela metáfora, é preciso começar reconhecendo 

que o narrador da Educação não é propriamente Gustave Flaubert. Bem vistas as 

coisas, o autor inventou uma voz narrativa que lhe permitiu instituir o universo de 

Frédéric. Essa voz não se reduz, com efeito, à voz natural do homem Gustave 

Flaubert, que nasceu em Rouen a 12 de dezembro de 1821, começou aos vinte anos 

o curso de Direito em Paris, sofreu uma crise nervosa em janeiro de 1844 e morreu 

de uma hemorragia cerebral em 8 de maio de 1880; porque, tal como lembra o 

estudioso da literatura Wolfgang Kayser, "o narrador não é jamais o autor, já 

conhecido ou desconhecido, mas um papel ficcional inventado e adotado pelo 

autor". Numa palavra, "o narrador é uma personagem de ficcção na qual o autor 

se metamorfoseou".25

Note-se porém que o emprego das imagens fracas, como ainda do estilo 

indireto livre, não são despropositados. São outras expressões na composição da 

fisionomia do narrador. O ensaio de Proust chama de imperfeito eterno o passado 

indefinido das frases da Educação, acrescentando que esse tempo de imperfeito 

eterno se compõe também dos sentimentos e reflexões das personagens, os quais 

amiúde o narrador assimila em indireto livre para se confundirem com o próprio 

fundo onde nasceram. Nesse sentido, o imperfeito eterno "serve para conjugar 

não só as palavras mas toda a vida das pessoas" (p. 590).

Essa voz narrativa inventada por Flaubert possui uma posição muito 

particular para representar o mundo da Educação, Tudo ocorre como se essa voz, 

situada na terceira pessoa pronominal, tivesse uma posição neutra e distanciada 

em relação ao que descreve. Mas ela não se afasta da linguagem dos burgueses 

cujo dia-a-dia nos descreve; aliás, disso dependem os deslizamentos contínuos do 

estilo indireto livre utilizados ao longo da narrativa. Nesse sentido, é de observar 

que aqui o estilo indireto livre não é exatamente uma terceira forma de discurso, 

oposta ao estilo direito e ao estilo indireto. Em verdade, o discurso indireito livre



perverte o limite interno mais importante dessa narração, a própria fronteira que 

distingue a voz do narrador e a das personagens, estendendo entre elas uma gama 

infinita de gradações; a indiferenciação que com frequência o narrador consegue 

manter entre o seu próprio discurso e o das personagens é o maior atestado dessa 

faculdade.

8>T

A supressão das diferenças de tonalidade entre a sua própria voz e a das 

personagens resulta de um procedimento particular do indireto livre. A voz 

narrativa da Educação se apóia numa espécie de extensão do estilo indireto, cuja 

faculdade, em vez de ser intercalada entre outras modalidades do discurso, é 

permanente. Disso decorrem contínuos deslizamentos entre a voz do narrador e 

as falas das personagens, bem como a impressão de homogeneidade. A 

generalização do indireto livre funciona como um nivelamento. Esse estilo 

indireto homogeneizador gera caráter de recorrência, ar regular às expressões 

marcantes, monotonia na composição. Sua eficácia parece se condicionar a traços 

como a moda, padronização e a idéia feita.26 Traços que petrificam a língua, 

confinando seu dinamismo a um código de pensamento imutável, cuja principal 

função seria menos eliminar a surpresa do que demarcar, de saída, as normas e as 

infrações no interior dessa sociedade, que vão assim se tomando iguais e vistas da 

mesma maneira. Submetidas a um sistema coeso e integrador nem ao menos 

existiria a possibilidade de dispô-las de maneira variada, pois elas se tomaram 

previsíveis, calculadas e equivalentes.27

O sistema funciona coeso e integrador na medida em que a idéia feita se revela uma 

moda elevada a um alto grau de formalidade pela repetição.28 Assim é que a fala no 

mundo parisiense, seja transgressiva, seja conservadora, assume cunho regular, 

que provoca recorrência e reserva às idéias um aspecto caricatural de sentenças da 

moda. No limite, as palavras se revestirão aqui de um aspecto de sentença 

espirituosa. Uma aura fetichista e sagrada que fixa nas próprias palavras seja as 

normas, seja as transgressões do convívio social. Pois sem nenhum empenho 

argumentativo a tomar parte nas palavras, estas refratam apenas a idéia de um 

pensamento exaurido de qualquer movimento. No fim, o pensamento se revelará
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um movimento tautológico onde o chão é chão, as pernas, pernas, a coisa, coisa, 

pois a poesia é algo "inteiramente inútil" e pensar, "uma coisa penosa que logo 

abandonamos".29

de que participam, 

maneira deliberada a um

Para esclarecer o funcionamento dessa voz narrativa na composição da 

Educação, é preciso reconhecer de saída que a fatura desse romance não se 

fundamenta em nenhuma espécie de ilusão referendai.30 Ou por outra: para a 

composição do romance, não serviu de fundamento nenhuma crença de que existe 

uma comunicação imediata entre as palavras e as coisas a que aquelas se referem. 

Longe das palavras enquanto formas físicas possuírem qualquer relação natural 

com as coisas a que se referem, elas antes condensam as convenções da sociedade 

as práticas de uma determinada época, que se ligam de 

conjunto de opiniões quanto a esse mundo histórico. 

Logo se vê que o significado de uma palavra resulta de uma mediação entre as 

palavras e as coisas a que aquelas se referem. Uma mediação que forma uma 

espécie de síntese mágica e particular a essa sociedade. Parece que, aos olhos (aos 

ouvidos, ficaria melhor) do narrador da Educação, esconde-se na linguagem os 

mais importantes aspectos sócio-econômicos, assim como a própria historicidade 

de uma época.

Ora, é devido somente a razões práticas, próprias do uso linguístico comum 

de uma sociedade, que as palavras obtêm um significado em relação direta com a 

realidade das coisas. Afinal, no uso cotidiano da língua as vontades e os interesses 

imprimem uma imediatez, uma relação direta entre as palavras e as coisas. 

Trata-se do hábito automático de substituir a coisa pela palavra que a designa e 

trocar a realidade pela sua representação, uma vez que a coisa parece 

corresponder à interpretação que lhe damos. É certo que não se pode no uso 

corrente da língua evitar essa associação espontânea entre as palavras e seus 

referentes. Todavia, esquecer esse processo de produção de significado das 

palavras pode trazer como consequência uma espécie de ilusão referencial: a crença
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Dito isso, pode-se voltar os olhos para o discurso da Educação e ver que a 

voz narrativa inventada por Flaubert esmera-se em suspender esse processo

de que a palavra é a própria coisa. Uma ilusão bem própria ao senso-comum de 

uma sociedade, e que se caracteriza pelo alheamento do processo de produção de 

sentido das coisas e da realidade em geral. É que o senso-comum parece esquecer 

que o processo de significação das palavras não se separa do de racionalização do 

mundo, isto é, do imenso trabalho de submissão dos meios da natureza aos fins de 

reprodução dessa sociedade.31 Assim, aos olhos do bom-senso, as coisas são como 

são: sua sabedoria é a universal evidência que, ao aceitar a convenção e 

reconhecer a autoridade sem se opor ou restabelecê-la pelo pensamento, assegura 

pela própria coerência desse saber evidente a coerência dessa sociedade, bem 

como a de todos os que o possuem e vivem por ele.

Esse conhecimento não participa propriamente do léxico da língua. Ele não 

está ligado exatamente ao dicionário, ou aos componentes do léxico de uma 

língua. Na verdade, ele é constituinte de um subconjunto da língua. Um código 

parasitário que tende mesmo à sistematização e constitui a moda, a mentalidade, o 

bom-senso, o clima, o imaginário etc, próprios de uma época, de uma sociedade 

ou de um grupo social. Trata-se de um conjunto de opiniões que fundam a 

verossimilhança dessa organização. Nesse sentido, essa sabedoria funciona como 

uma opinião pública que se atualiza a todo momento por meio da repetição diária, 

constituindo finalmente uma espécie de imagem reflexa desse mundo. Ela 

conjuga as maneiras de ensinar e as de viver, tanto os modos de fazer quanto os 

de falar próprios de uma época e de um lugar histórico. Afinal, as besteiras, as 

banalidades, as evidências e todas as palavras que compõem esse saber, cujo 

fundamento é a reprodução e a fixação de um significado mediante a constituição 

de lugares-comuns, fórmulas triviais e expressões feitas, são mais que estereótipos 

da linguagem. Bem vistas as coisas, essas palavras condensam também os 

comportamentos regulares, os preconceitos generalizados. Numa palavra, as 

práticas, usos e procedimentos que obedecemos pela força do costume, do hábito 

e da rotina dessa sociedade.32
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Contribui com força para isso o que se pode chamar de função mímética da 

idéia feita.34 Afinal, longe de ser um meio de expressão produzido pela voz 

narrativa do romance, a idéia feita constitui um objeto de expressão referente a 

um mundo exterior (e anterior) à narrativa ficcional. Logo, o narrador pode se 

servir de uma idéia feita para evocar e representar vozes distintas da sua, legando 

ao leitor a tarefa indiscreta de reconhecê-las no mundo extra-ficcional. Assim, é 

suficiente que o narrador transcreva os modos verbais fixados dessa organização 

social, é suficiente que ele empregue as idéias feitas de que indivíduos verídicos se 

servem em suas falas mais comuns e rotineiras, para caracterizar de maneira 

"realista" personagens e uma sociedade ficcionaL Nem por isso se pode deixar de 

reconhecer que, se a voz narrativa consegue evocar esse mundo mediante idéias 

feitas, ela só o pode em virtude precisamente do próprio caráter estereotipado dos 

indivíduos nesse mundo extra-ficcional. Porque, em última análise, somente 

porque a idéia feita se mostra inseparável dos costumes de determinado quadro 

social é que a voz narrativa pode se servir dela, para fazer esse mundo falar.

Visto que elas implicam tanto a linguagem quanto as regras de uma 

sociedade, essa denúncia das idéias feitas vai consistir numa espécie de

corrente da língua. É como se, tendo consciência de que as explicações mais 

primárias da vida participassem de maneira funcional da argamassa da 

estabilidade social, o narrador passasse a questionar qualquer esclarecimento 

natural e espontâneo. Ele desconfia de qualquer ato intuitivo e adota como 

palavra de ordem o distanciamento.33 Ele suspeita do caráter "natural" das modas 

da Paris do século XIX, estabelecendo uma relação complicada entre as palavras e 

as coisas. Assim, ele passa a problematizar o próprio processo de significação das 

palavras, uma atividade que se realiza por meio de práticas comuns e ordinárias 

dessa sociedade. Por meio de sua própria narração, esse narrador vai colocando 

em dúvida os mecanismos que desencadeiam o processo de significação das 

palavras, os dispositivos que o governam, a própria racionalização do mundo, 

que, revelando-se inepta para dar conta do que se propõe, termina gerando toda 

sorte de dinamismo frustrado.
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Nesse sentido, note-se como a Educação generaliza para todas as palavras o 

efeito da ironia. A ponto de mostrar-se uma idéia feita, no limite, qualquer 

palavra enunciada no interior dessa sociedade formalizada em sua atividade de 

reprodução. Daí a sensação de "esteira rolante" no estilo da Educação: as palavras 

andam, giram e assumem um cunho farsesco; não há nenhum fundamento para a 

gravitação dessa farsa generalizada. É claro que,'ao longo da narrativa, veremos o 

narrador balizando entre sua voz e a das personagens uma linha, de que depende 

aliás toda a sua narrativa. Por meio das aspas, do itálico ou do travessão que 

sinaliza o estilo direto, ele traça uma fronteira entre sua voz e os clichés miméticos 

das personagens. O capital de sua arte se encontra, contudo, em sua faculdade de 

entrar nesse mundo confundindo sua voz com a das personagens. A ponto de não 

se saber mais quem fala por trás dessa voz narrativa, nem ao menos se saber se há

desnaturalização das convenções dessa sociedade (e lembremos que a ironia se 

oculta precisamente nesse acento, nessa indicação sobre uma forma fixa, 

automática e vazia de sentido). Mas ocorre que o gesto que denuncia as idéias 

feitas não é menos problemático do que vai denunciado. Ora, as idéias feitas 

participam de uma série de regras de certo grupo social. Elas regulam o que se diz 

e o que se deve dizer ali. Por isso, elas têm virtualidades bem materiais: elas 

abrem o reconhecimento dentro desse grupo social. Por meio dessas fórmulas 

fixas, não só participamos dos estereótipos dessa sociedade, como ainda 

realizamos ali nossa "carreira", nosso reconhecimento que caminha ao lado das 

amantes, das amizades e do bom casamento no interior dessa sociedade.35 

Portanto, conduzido até o seu extremo, o gesto que ironiza a idéia feita não 

poderia desvincular de sua ironia a si próprio (quem acaba de maneira suspeitosa 

conhecendo "bem demais" a idéia feita), nem tampouco o indivíduo a quem ela se 

endereça (quem de maneira "familiar" reconhecerá a idéia feita). Assim, 

conduzido até o seu termo, o gesto irónico parece minar a livre circulação de 

idéias feitas, apenas para tomar cada um de nós um dos seus possíveis 

enundadores, tal como se fôssemos todos atores de uma representação 

condenável.
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mesmo um indivíduo por trás dela, porque ela tende mesmo a se confundir com a 

própria voz do grupo de que participa. Assim, quem queira determinar as idéias 

feitas pode terminar na indiferença da busca de algo que está, por assim dizer, em 

todos os lugares e em lugar nenhum da Educacão.

Permitido o parêntese bibliográfico, vale notar que a análise éstruturalista 

de Barthes, ao tomar como princípio o "ser da escrita", demonstra muita 

sensibilidade a essa faculdade do estilo da Educação. Conforme assinala Barthes: 

"Flaubert, manejando uma ironia marcada de incerteza, opera um mal-estar 

saudável à escrita: ele não pára o jogo de códigos (ou o faz mal), de sorte que (e 

esta é sem dúvida a prova da escrita) nunca sabemos se é responsável pelo que escreve 

(se há um sujeito atrás de sua linguagem); pois o ser da escrita (o sentido do 

trabalho que a constitui) é impedir que se responda: Quem fala?".36 Nesse 

sentido, a crítica de Barthes enfatiza que o valor do romance de Flaubert se 

encontra no arranjo de seu material. Mas é o caso de acrescentar que tal crítica, 

sem entrar no próprio mérito desse arranjo, reconhece seu valor na medida em 

que percebe nele uma estrutura que rompe com certos horizontes do discurso 

comum. Assim, parece que o crítico, tendo como determinação do valor estético o 

"desvio" da norma, vai assinalando aqui como sistema estético ideal aquele que 

transgrida, até o limite máximo da compreensibilidade, o modelo comum de 

comunicação.37 Mas se poderia perguntar então o porquê dessa transgressão se 

constituir em medida de valor estética. Por que dar valor estético à transgressão e 

não à regra? E mais: por que admitir, desde logo, que a linguagem comum não é 

capaz de equacionar e resolver os problemas que enfrenta em sua própria 

prática?38 De mais a mais, e tal como o próprio Barthes reconhece em outro texto, 

a sintaxe das frases da Educação não pode gravitar de maneira inteiramente 

abstrata, deixando de lado sem mais o cunho referencial das palavras. Portanto, 

se é certo que a escrita de Flaubert na Educação possui uma lógica que acaba lhe 

conferindo a pureza de uma superfície geométrica, nem por isso a Educação pode 

abstrair a relação referencial que as palavras mantém com as coisas do mundo.39 

Feitas as contas, e antecipando um pouco, pode-se dizer que o desenho da
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Fechado o parêntese sobre a crítica de Barthes, fica registrado que, contra a 

fixação do significado na idéia feita, a voz narrativa da Educação mobiliza um 

verdadeiro princípio de mimese, deslocamento e aniquilação dos significados mais 

comuns. Ora, é por meio de uma ironia que desloca a todo momento o significado 

das palavras enunciadas que essa voz suspende o cunho conclusivo das idéias 

feitas. A intermediação irónica faz com que nada na Educação seja o que parece à 

primeira vista. O deslocamento geral, uma manifestação de divergência entre a 

própria forma do romance e os significados mais comuns das palavras, traz o 

romance para um campo enigmático e nebuloso. Parece que o narrador tenta 

querer dizer as coisas às expensas mesmo do que fica dito, como se suas palavras se 

situassem num plano inferior ao de sua composição e tivessem de ceder o passo a 

esse fundo, que vai desdizê-las e enquadrá-las em termos, ainda que tácitos, mais 

virulentos e negativos do que os explícitos e indicados. Existe aqui, logo se vê, 

uma noção dxamatúrgica ou, ainda, situacional da linguagem. É como se esse 

narrador advertisse ao leitor que, para saber o significado das palavras que vão 

expressas, não fosse suficiente avaliá-las em si mesmas ou em abstrato. Antes, é 

preciso examiná-las à luz do contexto onde são verbalizadas.40 Mas note-se que, 

conduzido até o limite, a preponderância do distanciamento na avaliação da fala, 

esse princípio de desqualificação pela forma, acaba desqualificando também a 

própria fala do narrador, que se vê destituída da autoridade de narrar o que lhe 

aprouver. A voz narrativa fica condenada a chamar a atenção para as entrelinhas, 

para as premissas, para o dissimulado de sua própria fala, demonstrando 

mediante um movimento especular e infinito o aspecto vazio das idéias e frases 

que narra. Ela persiste nessa aporia continuadamente, sem nenhuma esperança de

Educação é mais complexo do que a crítica estruturalista de Barthes consegue 

pintar, uma vez que as representações retiradas da experiência ingénua do mundo 

forneceriam ao romance uma série de contrapontos, paralelos e correspondências 

em vários níveis de significação, passando da convenção literária à mimese do 

mundo, no qual aliás o aspecto abstrato pode estar contido e configurar um 

sentido novo e estranho.
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- A questão é de saber
se uma palavra pode significar tantas coisas

— Não, a questão é de saber
quem manda

solução. Suspenso o feitiço da idéia feita, o poder encantado e opressivo de 

qualquer tirada espiritual, conclusiva e plena, não existiria mais nenhuma garantia 

para a verificação do sentido de uma frase?

Francisco Alvim, 
"Conversa de Alice com Humpty Dumpty"

No limite, há a idéia-feita. Traço que serve para descrever as conversas no 

salão do capitalista Dambreuse: "e fazia-se a apologia da aldeia, o analfabeto tinha 

naturalmente mais bom senso do que os outros!"41, a frase assumindo um traço de 

caricatura das conversas à casa dos proprietários na Segunda República.

Já a "questão dos haras" pode caracterizar o que se torna a discussão 

pública depois das jornadas de junho.42 A senhora Dambreuse, a esta altura uma 

viúva interessada em casar-se com Frédéric, diz através do estilo indireto: "Agora 

Frédéric precisava pensar em conseguir uma situação. Ela lhe deu até mesmo 

admiráveis conselhos sobre sua candidatura. / Em primeiro lugar, era necessário 

que soubesse duas ou três frases sobre economia política. Precisava escolher uma 

especialidade, cavalos, por exemplo (...)" 43 Os "admiráveis conselhos" para a 

candidatura de Frédéric indo a par das "duas ou três frases sobre economia 

política", mas também da "questão dos haras", concorrem para um efeito de 

distanciamento, abrindo lugar para o gesto irónico, cujo lado sério é a 

desqualificação não apenas do debate parlamentar, mas da própria estrutura da 

esfera pública.

Sirva ainda de exemplo outra fala à casa do capitalista Dambreuse. É o 

industrial Fumichon que afirma: "A propriedade é um direito escrito na natureza!
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As crianças têm apego a seus brinquedos; todos os povos são da minha opinião, 

todos os animais; até o leão, se pudesse falar, se declararia proprietário!".44 

Trata-se de uma frase de Thiers, cujo sentido apologético e de classe dispensa 

comentários, e que o narrador transcreve para a voz da personagem sem ao menos 

citar a fonte, visto o palavratório da vida política parecer servir à impressão do 

imperfeito eterno da Educação. Tudo somado, a retórica do debate ia confirmando 

o mundo fechado das personagens, a ponto de certo ritmo de eterno retomo do 

medíocre trazer a própria fraseologia da vida pública francesa para o estilo da 

Educação.

Nessa linha, outra olhada no emprego de uma idéia feita pode mostrar o 

tratamento perverso a que o narrador submete seu referente. Lembremos a visita 

de Frédéric e Rosannette a Fontainebleau, ao palácio renascentista, aos seus sítios 

pré-históricos e árvores antigas. Vemos aqui a paz do hotel, as reminiscências 

culturais do castelo, o prazer natural da floresta, o bom apetite na casa de campo, 

os olhares que vão e vêm dos amantes à paisagem, as brincadeiras, as 

confidências: "Tudo isso lhes aumentava o prazer e a ilusão. Julgavam-se quase a 

meio de uma viagem, na Itália, em lua-de-mel".45 De pronto, a comparação do 

passeio com a moda burguesa põe em dúvida o estado de felicidade das 

personagens. Dolf Oehler chama pelo nome o denominador comum de todos 

esses prazeres: kitsch.46 Mas acrescenta que isso seria mais que um indício de 

inautenticidade dos sentimentos das pessoas. Na verdade, o estado de paródia 

romanesca seria desmentido pela própria realidade do romance: tanto pelas 

vulgaridades da cortesã quanto pelas constantes manifestações das lutas em Paris. 

Isso termina com Frédéric lendo no jornal a notícia do ferimento de Dussardier. 

Era preciso voltar para Paris. A própria personagem avalia o seu passeio idílico: 

"Tanta indiferença pelas infelicidades da pátria tinha algo de mesquinho e 

burguês".47

No parecer de Oehler, a excursão turística adquire sua efetiva dimensão à 

luz desses sinais irónicos que o narrador lança através da composição. A bem da 

verdade, uma das perversões desse narrador é deixar as suas personagens se
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enredarem até o pescoço nos fios de suas intrigas. Assim enredados e quase 

enforcando-se, elas terminam por expor sua culpa e sua tolice, tal como Frédéric 

avaliando sua farsesca lua-de-mel. Desnecessário dizer que o narrador se vale dos 

mais variados procedimentos para suas piscadelas irónicas. Não seria demais 

lembrar que o acaso, para falar como Oehler, tem método em sua composição; 

mas é de considerar também o emprego do pretérito imperfeito (desse tempo 

verbal que não se fecha), da imagem de sentido ambivalente, da paródia dos 

modos de falar, que envolvem aspectos da moda, da padronização e das 

idéias-feitas. O alto grau de formalidade desses traços desloca o significado do 

que o narrador narra. De sorte que seu emprego abre lugar para uma ironia cujo 

alcance não oferece mais um limite, um horizonte claro de compreensão. Se isso 

por um lado cristaliza a composição, que fica confinada ao dinamismo regular, 

recorrente e tautológico da moda, da padronização e da idéia-feita, ele pode 

sugerir por outro certa afinidade entre a narrativa da Educação e a rotina da 

sociedade que o romance descreve.

Resta ainda responder como essa afinidade acontece. Como a voz narrativa 

termina por reunir em si tanto o plano ficcional como a vida social francesa 

contemporânea? Para essa convergência, tal como vimos, contribui com força o 

papel mimético da idéia feita. Mas a introdução de palavras e discursos da 

realidade empírica dentro do plano ficcional não poderia provocar uma mudança 

brusca de registro no andamento da narrativa, traçando dentro do romance uma 

divisão entre a parte documentária e a outra propriamente ficcional? Com efeito, 

os fragmentos ou extratos da vida real, tomados como idéias feitas, poderiam 

introduzir uma espécie de quisto na narrativa ficcional, um elemento discordante 

isolado do todo da narrativa. Note-se que o próprio Flaubert percebera esse risco 

quando escreveu em carta que não deveria misturar suas personagens nos eventos 

políticos de 1848, porque o primeiro plano romanesco acabaria devorado pelo 

fundo histórico: "As personagens da história são mais interessantes que as da 

ficção, sobretudo quando estas possuem paixões moderadas. Despertará interesse 

menos Frédéric do que Lamartine?".48
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Repetiu-se, durante um mês, a frase de Lamartine sobre a bandeira vermelha, "que 
apenas tinha dado a volta ao Champ de Mars, ao passo que a bandeira tricolor", 
etc.49

Bem vistas as coisas, a voz do narrador inventa, multiplica e atravessa uma 

série de níveis intermediários para conjugar a realidade empírica e a ficção, o que 

termina criando um movimento interminável de distanciamento e de aproximação 

ao discurso da personagem seja ficcional ou histórica. Assim, mesmo diante do 

caráter empírico de um discurso histórico como o de Lamartine, há um tipo de 

profundidade constantemente reversível da voz narrativa às falas das 

personagens. Veja-se como exemplo este trecho:

Lembremos que o poeta havia proclamado, após a abdicação do rei e sob a pressão 

da multidão parisiense, a República na noite de 24 de fevereiro de 1848, 

o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo 

Provisório. Mas para o caso em tela o que mais importa é o fato de o poeta, 

representando o partido republicano moderado, haver estabelecido, "após horas 

de discussão e mais de cinco discursos",50 a bandeira tricolor para a República 

nascente, contestando os radicais e os socialistas que exigiam então a bandeira 

vermelha. O romance cita um desses discursos pronunciados pelo poeta sob o 

clima inflamado de construção da República, mais precisamente, o romance 

transcreve um fragmento de um dos discursos do poeta.

Por outro lado, a frase em tela condensa uma série de recursos bem 

frequentes na prosa da Educação, e que visam sobretudo a desmistificar o cunho 

imediato e, por assim dizer, concreto de um discurso histórico como o de 

Lamartine. Primeiro, o emprego do impessoal e incolor pronome da terceira 

pessoa (on se redit), traduzido na língua portuguesa pelo emprego do pronome 

"se" como símbolo de indeterminação do sujeito (repetiu-se). Em segundo lugar, as 

aspas usadas à primeira vista para marcar a intervenção da voz de Lamartine na 

narração, mas que acabam destacando a frase em causa e servem, assim, como 

uma espécie de recurso dêitico. Elas correspondem a uma indicação, um acento, 

um piscar de olhos do narrador, que chama a atenção para a frase. Esta, porém, 

não diz muita coisa sobre a bandeira vermelha; além do mais, termina num etc
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Eu repudiarei até a morte a bandeira de sangue, e vós devei repudiá-la mais que 
eu, pois a bandeira vermelha que me trazeis não fez jamais que a volta ao Champ 
de Mars, levada no sangue do povo, em 1791 e 1793, e a bandeira tricolor fez a 
viagem ao redor do mundo, com o nome, a glória e liberdade da pátria.51

Assim é que a idéia feita na narrativa da Educação adquiriu o caráter de uma 

abreviação. Ela funciona como mais um recurso da sintaxe da Educação, cuja 

esteira rolante segue omitindo um termo que o contexto permite sem problemas a 

supressão, porque basta a sugestão de seu sentido, e ele se encontra imposto. Mas 

o sentido da idéia feita só se apresenta porquanto se faça uma leitura que não seja 

literal. Visto que ela é ao mesmo tempo lida e não lida, simultaneamente 

percebida no texto e no meta-texto da memória, ela funciona como uma alusão e,

que rompe qualquer sentido lógico que ela própria poderia ter. Tudo somado, 

ficamos sem saber a frase de Lamartine a respeito da bandeira vermelha, uma vez 

que a lemos e não a lemos!

Tal contradição é própria do caráter aurático do cliché. Afinal, não se pode 

ler a idéia feita como se faz com qualquer outra palavra. O cliché não extrai seu 

sentido propriamente da leitura ou da compreensão literal. Na verdade, seu 

significado se acha mesmo em sua própria imprecisão, em sua própria nebulosidade 

compacta. O sentido da frase da Educação está latente no enunciado do narrador. 

Este pressupõe que o próprio leitor reconstituirá mentalmente a partir da 

referência à bandeira vermelha o resto da frase de Lamartine. Logo vemos que o 

lugar-comum se mostra inseparável do quadro social que o contextualiza e lhe dá 

sentido. Ele não se apresenta sob um sistema fraco de associações; antes se revela 

no interior de um código linguístico natural e automático. Acresce que, sob esse 

sistema espontâneo e rigoroso de associações, aparece uma percepção eufórica e 

sincrética que extrai desse signifícante nebuloso geral seu significado latente. 

Portanto, o narrador não precisa sequer citar a frase de Lamartine, o que diga-se 

de passagem tomaria o trecho afetado, enfadonho e exaustivo; basta a referência 

à bandeira vermelha para que a frase de Lamartine se imponha na onda de 

palavras que vêm à cabeça do leitor, correspondentes ao seguinte trecho do 

discurso de Lamartine:



99

A queda da Monarquia fora tão rápida que, passada a primeira estupefação, os 
burgueses sentiram como que o pasmo de ainda estarem vivos. A execução 
sumária de alguns ladrões, fuzilados sem julgamento, pareceu coisa muito justa. 
Repetiu-se, durante um mês, a frase de Lamartine sobre a bandeira vermelha, "que 
apenas tinha dado a volta ao Champ de Mars, ao passo que a bandeira tricolor", 
etc; e todos se abrigaram à sombra dela, cada partido só vendo, das três cores, a 
sua — e contando, logo que fosse o mais forte, poder arrancar as outras duas.52

[...] quando o povo levantou as barricadas em fevereiro, a Guarda Nacional 
manteve uma atitude passiva, o exército não ofereceu nenhuma resistência séria e

sempre, aludirá a certa prática sociaL No caso, ela se reporta à história da 

Revolução de 1848 e sua função mimética não pode ser mais clara, tal como se 

depreende do parágrafo que lhe serve de contexto:

A ironia do trecho salta aos olhos, quer dizer, aos ouvidos, pois é de 

maneira irónica e distanciada que a narrativa vai se valer da citação. O narrador a 

utiliza para caracterizar a atmosfera social de Paris logo após a queda da 

Monarquia de Julho. Noutros termos, o trecho da Educação emprega a frase de 

Lamartine para oferecer uma mostra do clima da sociedade no período. A citação 

serve como um exemplo das frases pomposas e altissonantes de Lamartine. Frases 

que agora estavam na boca de todos os burgueses, à conta de o poeta ter se 

mostrado um forte opositor às tendências socialistas da República. Assim, ao lado 

da citação do discurso Lamartine segue: o espanto meio clownesco dos 

proprietários ao tomarem consciência de que ainda vivem; a execução justa, mas 

sem julgamento, de alguns ladrões; e a luta entre partidos no Governo provisório 

a lembrar uma briga de irmãos embaixo da saia da mãe. O espírito do conjunto 

talvez possa apresentar alguma analogia com a ironia da prosa política de Marx no 

Dezoito Brumário de Luís Bonaparte. Não que os dois autores tivessem quaisquer 

afinidades políticas ou psicológicas, mas antes porque o assunto comum, o clima 

da sociedade parisiense após a instauração da República de 48, pareça pedir a fim 

de melhor se exprimir a própria agudeza do estilo irónico. Assim é que por alto, e 

sem a disposição de extrair qualquer inferência, pode-se ler na sequência, e assim 

avaliar seu virtual parentesco com a prosa de Flaubert, o parecer de Marx sobre a 

queda da Monarquia de Julho:
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a monarquia fugiu, a república pareceu ser a seqiiência lógica. Cada partido a 
interpretava a seu modo. Tendo-a conquistado de armas na mão, o proletariado 
imprimiu-lhe sua chancela e proclamou-a uma república social. [...] as pretensões 
de todos os demais elementos que haviam colaborado na Revolução de Fevereiro 
foram reconhecidas na parte do leão que obtiveram do governo. Em nenhum 
período, portanto, encontramos uma mistura mais confusa de frases altissonantes e 
efetiva incerteza e imperícia, aspirações mais entusiastas de inovação e um 
domínio mais arraigado da velha rotina, maior harmonia aparente em toda a 
sociedade e mais profunda discordância entre seus elementos.53

Mas é de acrescentar que até agora somente examinamos o lado mimético 

do cliché cujo emprego pode servir à inteligência, como é o caso em Marx. Ora, 

pode-se lembrar iguahnente o aspecto sombrio do cliché, um predicado inerente 

ao psitacismo da frase da Educação (On se redit...). Afinal, o limite da reprodução 

do cliché parece se manifestar na repetição de palavras sem a articulação de 

qualquer sentido.

A frase da Educação, à primeira vista, cita algo já dito; ela é assim uma 

paródia. Mas, examinada mais atentamente, vê-se que a frase configura um 

enunciado que repete uma enunciação, cujo enunciado repetido se repete mais 

uma vez através dessa enunciação. Essa feição de fala de papagaio sugere que o 

cliché é uma espécie de prece, cuja eficiência depende das mesmas liturgias de 

repetição e transe que as ladainhas suscitam na vida religiosa. A repetição do 

cliché, sem a qual o cliché não se toma um cliché, forma um realejo desgastado, de 

cuja cantilena se pode depreender o próprio movimento tautológico da idéia feita.

Com efeito, a expressão feita se define apenas por si mesma. Ela aparece 

simplesmente como uma convenção da sociedade, e a sociedade por sua vez 

aparece tal como a expressão feita a determinou. Desse modo, estabelece-se um 

processo puramente formal das frases da Educação com relação a seu conteúdo. É 

certo que, no decurso desse processo, o conteúdo de uma frase se esvazia; não é 

menos certo, todavia, que a frase não perde aqui sua força de sugestão de sentido. 

Esse processo constitui a frase como significando alguma coisa, mas alguma coisa 

que é apenas a própria construção de significados e sentido. Ou seja, a frase 

continua incessantemente difundindo sentido mediante sua estrutura de
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significação (sujeitos, verbos, predicados etc), mas esse sentido não é nada para 

além dos próprios significantes que vão aí transcritos. Em resumo, o psitacismo 

próprio da frase da Educação produz o paradoxo de constituir um sistema 

semântico cuja única finalidade é frustrar o sentido que ele próprio produz.

Seria o caso de observar — e de passagem, uma vez que não se tem o 

intuito aqui de analisar o estatuto deste "dicionário" de Flaubert — o caráter 

absurdo e contraditório de alguns verbetes do Dicionário das idéias feitas.5* Veja-se 

por exemplo o verbete "Morenas", onde se lê a seguinte definição: "são mais 

ardentes do que as louras (vide Louras)". Ora, se formos até o verbete "Louras", 

leremos o seguinte: "Mais ardentes do que as morenas (vide Morenas)". E esse 

mesmo sistema paradoxal constituirá ainda os verbetes "Brancas" e "Negras", 

cujas definições irão contradizer perfeitamente uma à outra. Mais interessante, 

sem dúvida, é quando essas definições de puro contra-senso encontram-se 

encerradas no mesmo verbete, tal como em camelo: "Tem duas bossas; o 

dromedário uma só. Ou por outra: o camelo tem uma bossa e o dromedário uma 

só. Não se sabe bem, a gente se confunde." Nessa linha, é possível ainda ler o 

artigo sobre a Academia Francesa: "Depredá-la. Procurar fazer parte dela, se 

possíveL" Tudo somado, esses exemplos demonstram que a linguagem das idéias 

feitas, por não conhecer nenhum teor ou conteúdo de verdade, acaba variando 

infinitamente afirmações equivalentes.

Mas se esse processo de emprego de idéias feitas aparece destituído de 

qualquer conteúdo, é preciso reconhecer que não é de sentido. E certo que se 

cuida aqui de um exercido de produção de sentido mediante frases feitas. Um 

processo em que jamais se poderá, portanto, estabelecer o "sentido" dessas frases. 

Mas é predso reconhecer que, uma vez sem conteúdo, o emprego dessas frases se 

converte como que numa representação dramática. Um espetáculo que os 

indivíduos possuidores do código, os afortunados bem falantes, terminam 

encenando para si mesmos.55 Eles encenam então seu poder: o poder de 

significarem o que não possui nenhuma significação.56
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comunicação;

afirmando ser

Ora, nesse momento em que desanda em seu grau mais formal, a fala de 

idéias feitas revela sua profunda natureza social. Afinal, esse processo discursivo 

a gravitar ao redor de significações vazias se mostra um ato social suficiente 

quaisquer que sejam os conteúdos a que se refere. Assim, por mais vazio que 

venha a se mostrar esse discurso, por mais blablablá que compreenda, ele será 

destituído de conteúdo social apenas se o tomarmos pelo seu valor de face, valor 

de que fala Mallarmé quando compara o uso comum da linguagem à troca de uma 

moeda que passa de mão em mão "em silêncio" e cujo verso e reverso mostram 

apenas figuras desgastadas.57

A imagem de Mallarmé lembra que, mesmo no ponto mais extremo de 

desgaste, a fala de idéias feitas guarda seu valor de entesouramento. Seja porque, 

mesmo não comunicando nada, ela está representando a existência da 

seja porque, mesmo negando qualquer evidência, ela está 

ela própria a verdade mais imediata; seja porque, mesmo 

especulando sobre a fé que nela se deposita, ela está enganando e conseguindo 

êxito. A razão desse quiproquó se acha no fato de que a comunicação estabelecida 

por essa fala não é direta. A comunicação não se dá aqui pelo que é dito. Ela se 

efetua antes pelo que as palavras querem dizer no interior de determinado contexto, 

tirando toda a sua força de uma espécie de anulação dos significados expressos, 

em favor dos significados sincréticos e eufóricos que esses signifícantes podem 

produzir. Assim, quanto mais abdica da função referencial da linguagem e mais 

se avizinha de uma tagarelice, quanto mais vazia é essa fala enfim, mais pode 

assegurar seu poder e mostrar sua função de encantar quem a ouve.58

Dito que a Educação consiste, em boa parte, numa ciranda de falas desse 

tipo, uma ciranda da qual nem a própria fala do narrador escapa, é possível passar 

agora a um exemplo particular de uma dessas falas: a do do revolucionário 

espanhol, que finaliza a investida de Frédéric Moreau no "Clube da Inteligência". 

Afinal, o discurso do "patriota de Barcelona", embora não constitua mais que 

fonemas sem nenhum sentido, surge nesse trecho da Educação como um ato social, 

a cuja competência se rende toda a sociedade de pensamento.
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ele próprio disputando 

participação de Frédéric na 

preciso reconhecer, seja como

O episódio do "Clube da Inteligência" acontece no primeiro capítulo da 

terceira parte do romance. Estamos em tempos de plena agitação política. Todos 

os franceses se preparam para as próximas eleições legislativas, previstas para 23 

de abril de 1848. O capitalista Dambreuse incita Frédéric a se apresentar como 

deputado de Nogent. Trata-se de uma manobra do banqueiro. Ele acredita que 

Frédéric poderá contar tanto com os votos da esquerda quanto com os da direita, 

devido às suas opiniões pessoais radicais e à sua família tradicional, mas também à 

própria influência de Dambreuse, cujas compensações, no caso de uma vitória de 

Frédéric, seriam discutidas mais tarde, depois da eleição. O jovem passa então a 

procurar mais amparo, influência e reconhecimento para sua candidatura, e a 

discute com Dussardier, Deslauriers, Delmar e a Vatnaz. Todos, elevados e 

inflados pela situação histórica, debatendo política em tomo de ideais como "a 

emancipação do proletariado", "a libertação das mulheres", "a liberdade de 

comércio", "a Uberdade dos povos" etc, vão lhe apoiar e instigá-lo mais ainda. 

Assim, Frédéric, aberto a todas as fraquezas, foi contagiado pela demência universal,59 

escreveu um discurso e lançou-se aos clubes, às sociedades de pensamento à 

procura de um que lhe indicasse como deputado da região do Aube. Contando 

com a ajuda dos amigos, ele irá visitar então o "Clube da Inteligência", aspirando 

antes de qualquer coisa a uma indicação, à inscrição de seu nome na lista dos 

candidatos dessa sociedade de pensamento.

Tal como é de esperar, o esforço de Frédéric desandará em nada. 

Dambreuse, assustado com a radicalidade do discurso de seu candidato, acabará 

uma vaga na Assembléia Legislativa. De mais a mais, a 

sociedade de pensamento será um fiasco. Mas é 

for, que o episódio parece ir muito para além do 

horizonte da personagem. Tal como se verá aqui, os discursos no "Clube da 

Inteligência", por mais disparatados que se mostrem à primeira vista, seguem uma 

ordem rigorosa. Eles vão das representações teatrais mais farsescas da Revolução
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Francesa até o "barulho" generalizado do discurso do patriota de Barcelona, o 

qual instaura a paz e o consenso mesmo às custas do que as palavras poderiam 

dizer. No fundo, trata-se aqui de representar como a linguagem de idéias feitas 

devora a si mesma, engendrando como que um consenso independente do próprio 

conteúdo das palavras que compõem essa linguagem. Assim, é o momento de 

reatar o fio dos argumentos e tentar reconstituir a ordem que guia os discursos no 

"Clube da Inteligência" — para, em seguida, tentar discutir o consenso produzido 

pela própria exacerbação dos discursos.

De imediato, é de reconhecer o caráter sui generis da democracia no "Clube 

da Inteligência".60 Afinal, democracia não significa aqui propriamente um sistema 

de governo, uma forma de organizar as coisas do mundo. O democratismo deriva 

antes do sistema de organização dos discursos, da forma de organizar as opiniões 

e os pontos de vista de todos os membros do clube: todos aqui têm direito de 

falar, de explicar sua visão sobre o assunto em pauta e de dizer qualquer coisa, 

porque aqui todos são iguais, possuindo iguais chances de se manifestar. Nessa 

linha, pode-se perceber o quanto a sociedade de pensamento acaba se 

distanciando da vida real, na qual encontramos distâncias, desigualdades e jamais 

vemos em igual condição ricos e pobres. Pode-se dizer que, seguindo uma lógica 

distinta da que há na vida real, a sociedade de pensamento toma a forma de um 

mundo em perpétuo movimento, bem próximo da liberdade que se pode 

encontrar numa conversa em que todos podem argumentar e dispor sua blague.

Mas é o caso de acrescentar que, ao contrário do que ocorre na conversação 

de todo-os-dias, o colóquio desenfreado de uma sociedade de pensamento se 

ajusta a uma finalidade. Qual seja, a procura da verdade. Assim, pode-se aqui falar 

de tudo, desde de "um monumento à memória dos mortos de Tennidor" à 

"adoção de uma língua única para a democracia europeia", mas tudo deve 

propender para o estabelecimento da verdade, à qual todos os membros da 

sociedade devem respeito e subordinação. Assim, as discussões devem se dirigir 

para o estabelecimento de uma opinião comum. O consenso, a verdade que será 

expressa e defendida por todos os membros da sociedade.
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público, 

interior de

Logo se vê os limites do peculiar democratismo da sociedade de 

pensamento. Não se trata de discutir aqui para experimentar os limites das coisas 

e do mundo, dispondo, variando e contrapondo os pontos de vistas inconciliáveis 

da vida. Numa sociedade de pensamento debatemos de maneira grave e rigorosa 

para encontrarmos a verdade, para estabelecermos um consenso entre os membros 

da sociedade. Portanto, o "velhinho de lunetas verdes" que pede a palavra e 

disserta sobre a repartição dos impostos, o "patriota de blusão" que profere um 

sermão sobre o sentido cristão da Revolução de Fevereiro ou, ainda, o sujeito 

portador de um discurso que não seja capaz de encontrar uma resposta imediata 

no público, esses não compreenderam a competência que se exige da fala no 

uma sociedade de pensamento. Nesse sentido, pode-se dizer que a 

sociedade de pensamento, no limite, não está disposta a pensar, a ondular e variar 

pontos de vista ao redor de um assunto. Ela antes está preparada para falar até o 

momento em que a fala venha a se cristalizar em algumas figuras simples de 

linguagem, visto que o seu objetivo é a produção de um consenso entre os 

membros, assim como a sua maior faculdade é a de reproduzi-lo mediante a 

repetição de pensamentos cristalizados. Idéias feitas destinadas não só a unificar 

os pontos de vista, mas também a mobilizar as vontades dos membros da 

sociedade; idéias tais como: "Não devia o Governo ter já abolido a prostituição e 

a miséria?", ou mais simplesmente, "Abaixo as academias! Abaixo o Instituto!".

É o caso de reconhecer que Sénécal demonstra perfeita consciência das 

habilidades que se exigem de um discurso no interior de uma sociedade de 

pensamento, a ponto por exemplo de conseguir manipular os ânimos dos 

membros da sociedade em seu favor, dispondo-os contra o ímpeto de Frédéric 

candidatar-se ao mandato popular. Assim, quando o público do clube se acha 

arrebatado pelas moções subversivas, as quais vão se sucedendo em uma escalada 

crescente de depurações, Sénécal tem plena consciência das palavras que lhe 

proporcionarão o domínio sobre a assembléia:

— Abaixo as missões!
— Abaixo o bacheralato!
— Abaixo os graus universitários!
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Agora Frédéric vai pedir a palavra inutilmente. Serão inúteis suas afirmações de 

que o discurso do espanhol seria um absurdo, porque ninguém pode entender 

nada. Todos se acham fascinados pelo discurso exaltado do patriota de Barcelona, 

um. discurso que se alonga e domina desde agora todas as atenções do Clube (e

A personagem continuará dando sequência ao aumento progressivo das 

abstrações: "O mais útil, de resto, não era isso. Primeiro, havia que fazer curvar a 

cabeça dos ricos!", a sucessão de palavras de ordem só encontrando interrupção 

nos aplausos tão fortes da plateia que fazem com que o próprio orador se silencie, 

feche os olhos e "como que se embale na cólera que acabou de suscitar". Mas o 

andamento, ou antes, os dispositivos discursivos em prática numa sessão da 

sociedade de pensamento parecem não permitir nenhum momento de equilíbrio 

ou calmaria, porque logo Sénécal se vê obrigado a continuar a subida das medidas 

purificadoras e recomeça "a falar de uma maneira dogmática, em frases 

imperiosas como leis. O Estado devia tomar conta dos Bancos e dos Seguros. As 

heranças deviam ser abolidas. Seria instituído um fundo social para os 

trabalhadores", todas as palavras de ordem visando servir à disposição cada vez 

mais exaltada do público.

Diga-se de passagem que, precisamente nesse momento em que todas as 

atenções do público estão identificadas com as palavras do presidente do clube, 

Frédéric vai se levantar, pedir a palavra e contrapor-se à vontade de Sénécal, o 

qual verá uma série de impedimentos à sua candidatura, lançando-lhe uma série 

de perguntas e ofensas que terminam por retirá-lo do centro das atenções do 

público e deslegitimá-lo enquanto portador do discurso do clube.

Então, "o patriota de Barcelona", aproveitando a chance que se oferece por 

causa da briga entre Frédéric e Sénécal, tomará a cena "e, pondo a mão no 

coração", começará o seu discurso:
— Ciudadanos! Mucho aprecio el honor que me dispensais, y si grande es vuestra 
bondad mayor es vustra atención.62

— Conservemo-los, disse Sénécal, mas que sejam conferidos pelo sufrágio 
universal, pelo Povo, único juiz verdadeiro.01
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a própriaque Flaubert transcreve em espanhol para a Educação!). Por fim, 

multidão vai terminar por expulsar Frédéric do clube.

Bem vistas as coisas, essa cena é um exemplo da sensibilidade aguda de 

Flaubert aos ritos, às formas nas quais a fala se acha envolta, às práticas que 

dirigem a fala para além mesmo da vontade de seus portadores.63 Aqui vemos 

com o decorrer do aumento progressivo das depurações dos discursos não só 

Frédéric sendo escorraçado do clube por ignorar os dispositivos que dirigem a fala 

numa sociedade de pensamento, mas também o próprio presidente do clube 

perdendo a palavra para um homem alheio ao estado da situação política 

francesa. Pois, à medida que os discursos vão se radicalizando, perde-se de tal 

forma o domínio referencial da linguagem que mesmo o incompreensível discurso 

de um estrangeiro pode oferecer a verdade a que se inclina e se subordina os 

membros do clube. É o caso de notar que a verdade aparece aqui como uma fala 

sem conteúdo algum, mas formal o suficiente para todos conseguirem transferir 

suas vontades, para todos conseguirem compreender uns aos outros de maneira 

transparente, tal como se todos se comunicassem numa comunhão imediata de 

corações e afetos.

Tudo somado, note-se que a sociedade de pensamento forma como que um 

aparelho, uma máquina, um mecanismo de fabricação de uma opinião unânime, 

às expensas mesmo do conteúdo dessa unanimidade, como se a impressão de 

convergência de afetos e interesses dependesse de tuna intuição não só confusa 

das coisas e das palavras, mas também exaltada. Nesse sentido, lembremos que o 

encantamento exercido sobre os membros da sociedade aumenta à medida que a 

linguagem vai se tomando mais depurada e abstrata, a ponto de chegar a não 

querer dizer mais nada e tomar-se uma linguagem inteiramente formal, uma 

linguagem sem mensagem, um mero código social.64 A sociedade de pensamento, 

logo se vê, forma um lugar em que a linguagem serve não propriamente ao 

conhecimento, mas antes ao reconhecimento desses que estão formando um grupo, 

uma associação, uma massa guiada por uma finalidade comum. Qual seja, a 

"linguagem" de lugares-comuns que lhes serve de reconhecimento, identidade e
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Para esclarecer esse paradoxo que as palavras de uma sociedade de 

pensamento propõem, há um ensaio de Freud cuja matéria é precisamente a 

formação de grupos como esses que encontramos no "Clube da inteligência".65 

Nesse ensaio, depois de reconhecer que o folclore, os cantos populares e a própria 

língua são criações da "alma coletiva", Freud, tentando estabelecer o traço comum 

que determina um grupo social, chega à seguinte definição: "a massa primária é 

um certo número de indivíduos que puseram um só e mesmo objeto no lugar de 

seu ideal de eu e, por consequência, acham-se identificados uns com os outros por 

seu eu" (p. 54). A definição psicanalítica é precisa e ajuda a esclarecer o processo 

mental da sociedade de pensamento (além de que a digressão não esconde e faz 

precipitar no próprio plano da análise um pressuposto do universo da Educação: 

tal como se verá ao fim deste capítulo, o elemento que se oculta sob a associação 

da mais razoável idéia à outra é sempre aqui uma boa porção de violência e de 

arbitrariedade).

É o caso de lembrar que para Freud um indivíduo participa habitualmente 

de vários grupos, visto que ele constrói seu ideal de eu a partir dos mais diversos 

modelos. A saber, família, classe, religião, nacionalidade etc. Logo se vê que, 

exercendo a função de uma instância ao qual o eu procura se conformar, o ideal de 

eu procede como uma das dimensões do supereu. Ocorre que, em alguns 

momentos chamados de regressivos e de que são exemplos a angústia, a 

depressão e, de modo geral, as crises psíquicas, nota-se uma anormal relação entre

causa. Nesse sentido, pode-se dizer até que, em vez desses indivíduos portarem a 

fala de idéias feitas, é ela quem os porta. É essa linguagem quem fala por meio desses 

indivíduos reunidos ao redor de sua causa. Assim, ela funciona como uma estrutura 

ou uma relação inconsciente que se impõe a esses indivíduos. Trata-se de uma 

instância coercitiva cujo desrespeito implica na expulsão e no repúdio do clube, tal 

como vemos com o exemplo de Frédéric. Pode-se dizer que na sociedade de 

pensamento estamos diante de uma inversão: em vez de os membros do clube 

colocarem ordem em suas idéias, temos as idéias estabelecidas conformando a 

ordem dos membros dessa sociedade.
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esse ideal (o objeto no qual a libido do eu se acha investida) e o próprio eu. Por 

meio do processo de idealização, o eu se vê aqui inteiramente consumido pelo seu 

ideal Freud repara então que esse objeto idealizado evoca uma herança arcaica 

comum a todos os indivíduos (e que Lacan acharia melhor chamar de estrutura 

simbólica): o pai primordiaL Portanto, o ideal a que se inclina uma associação, o 

grau zero de onde não só esse grupo parte mas onde também alcança a sua 

finalidade, evoca em qualquer ocasião esse pai originário, que no lugar de ideal se 

acha dominando o próprio eu. Posto nesses termos psicanalíticos, pode-se dizer 

que o "Clube da Inteligência" constitui uma espécie de revivescência da horda 

primitiva. Se assim for, Freud pode agora explicar o que leva os membros do 

"Clube da Inteligência" a uma espécie de transe hipnótico diante das palavras 

enigmáticas do patriota de Barcelona.

A julgar pelo ensaio de Freud, o discurso do revolucionário espanhol seria 

como que o suporte de uma potência misteriosa, que "é necessariamente a mesma 

coisa que os primitivos tomavam como fonte do tabu, a mesma coisa que emana 

dos reis e dos chefes e faz com que seja perigoso se aproximar deles".66 Essa 

potência misteriosa é o que, lembra Freud, os primitivos chamavam de mana.* 

Assim, o portador da fala no "Clube da Inteligência" só pode brilhar, galvanizar as 

atenções e galgar o posto de chefe (de supereu, pode-se dizer) porque uma parte 

do mana está transferida para ele. As palavras incompreensíveis do espanhol 

remetem a esse algo muito antigo, muito familiar e que, ao longo de nossa vida e 

de nossa história, teria sido aniquilado, recalcado e perdido. Nessa linha, a 

atividade mental no "Clube da Inteligência", esse processo de produção de uma 

linguagem de idéias feitas, forma como que a experiência vivida de um ritual 

corporal no qual vemos os membros da horda primitiva de novo ingerindo, 

devorando, guardando para si a verdade, o mana, a carne do chefe supremo. A 

atividade mental no "Clube da Inteligência" reviveria o repasto do pai originário. 

Ela revive a refeição acontecida logo após o assassinato do pai primitivo, que 

morto se tomou divinizado e imortal por seus filhos que o assassinaram. 

Portanto, a julgar por Freud, as idéias feitas também dizem mais do que elas
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próprias podem querer dizer, visto que são propriamente pedaços da carne do pai 

primitivo, constituindo-se como palavras investidas de libido. Nesse sentido, 

pode-se dizer que os clichés são palavras mágicas e energéticas a evocar a mais 

simples forma de domínio, poder e encantamento: a violência.

Mas visto que o "Clube da Inteligência" reviveria de certa forma esse 

repasto do pai primitivo, não é possível deixar de atentar para o caráter surreal da 

"cabeça de vitela", aliás da intervenção de Compain nesse episódio da Educação (a 

fim de notarmos, em seguida, que não são propriamente todos que terminam 

enganados nesse ritual evocado pelas idéias feitas e que, segundo Freud, está na 

origem de nossa civilização). Em meio à confusão instaurada pelo discurso do 

operário cristão, que proclamava 48 a idade do amor e Jesus Cristo o fundador do 

socialismo, o amigo fiel de Regimbart começa a gritar "cidadãos" aos membros do 

clube e, de tanto repetir seu grito, consegue um pouco de silêncio, chamando a 

atenção para si. Ele sobe então à tribuna e, piscando os olhos, diz:

— Acho que seria necessário dar maior extensão à cabeça de vitela.
Todos ficaram em silêncio, julgando ter ouvido mal.
— Sim, à cabeça de vitela!
Trezentas gargalhadas estalaram ao mesmo tempo. O teto tremeu. Diante de 
todas aquelas caras transtornadas pela alegria, Compain recuou. Prosseguiu, com 
voz enfurecida:
— Como! Então não sabem o que é a cabeça de vitela?!
Foi um paroxismo, um delírio. Uns comprimiam as ilhargas. Outros chegavam a 
cair no chão, debaixo dos bancos. Compain, não aguentando mais, refugiou-se 
junto de Regimbart e quis arrástá-lo para fora.68

É de notar que, em seguida, Pellerin e Delmar pedirão a palavra para 

defenderem e representarem a arte no contexto revolucionário. Mas importa 

marcar, antes de tudo, o aspecto quase dadaísta da intervenção de Compain. Pois, 

quer tenha tido essa intenção ou quer tenha não tido, a intervenção de Compain 

prefigura como que uma resposta surrealista à ordem convencionalizada do 

mundo. A menção à "cabeça de vitela" acaba rompendo o transe hipnótico 

característico da sociedade de pensamento. Trata-se de uma coisa anómala, alheia 

e deslocada. Ela caminha contra o horizonte de expectativa do público, indo de 

encontro ao regulado processo de produção de idéias feitas numa sociedade de
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Em todo caso, fica decerto o problema do grau de encantamento que a 

encenação dramática das idéias feitas pode exercer sobre os indivíduos, sendo de 

perguntar assim quem é que ela engana e quem é enganado por ela ao longo da 

narrativa da Educação. Afinal, pelo que se verá daqui em diante, contrariando o 

que pode sugerir a teoria universalista de Freud, não estamos todos nós em igual 

relação no interior da linguagem das idéias feitas. Nesse sentido, pode-se mesmo 

estabelecer uma pequena taxionomia no interior da encenação dramática que as 

idéias feitas promovem. A julgar pela narrativa do romance, existem ao menos 

três possíveis tipos de relação ali: a dos pobres, os propriamente logrados pela 

representação das idéias feitas, e de que são exemplos Dussardier e a Vatnaz; a 

dos ricos, os que enganam, e de que são exemplos o casal Dambreuse e Martinon; 

finalmente, a dos artistas e políticos, que estabelecem uma relação complicada 

com essa linguagem, pois, de modo geral, eles não só se deixam enganar pelas 

próprias palavras que pronunciam, mas também tiram seus louros dessa situação, 

e de que Frédéric, Delmar, Deslauriers e Sénécal oferecem exemplos na Educação.

pensamento. Ela exerce assim as funções de um ato absurdo, que visa a provocar 

um choque, um distanciamento do esperado, chamando a atenção não para si 

própria, mas para os preconceitos que se escondem atrás das expectativas do 

clube do que seja verdadeiro e relevante. É como se, em resposta à lógica 

ordenada da linguagem de idéias feitas, a fala de Compain lembrasse a 

vivacidade, e pode-se lembrar Dadá quando diz que "todo protesto com sua 

totalidade engajada em ação destrutiva" é dadá, que "a fé absoluta e 

inquestionável em qualquer deus que seja produto imediato da espontaneidade" é 

dadá, que a liberdade é "dadá dadá dadá".69 É como se Compain tivesse 

formulado um ato para tirar os membros do clube de seu sono, do transe 

produzido pela repetição de idéias feitas. Mas, dito isso, é preciso reconhecer que 

a intervenção, (quem sabe? tal como a atitude surrealista) por mais misteriosa e 

enigmática que possa parecer à primeira vista, não passa de uma tolice. Tal como 

se vê ao final do romance, é a sério que Compain toma a celebração da "cabeça de 

vaca".70
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É o momento agora de notar que, se o episódio do "Clube da Inteligência" 

considerado em toda a sua dimensão parece ir muito além do horizonte de 

Frédéric Moreau, para esclarecer seu alcance será preciso recompor um pouco 

mais o processo político de que esse episódio oferece apenas um instantâneo.

Ora, não é exagero tomar a sucessão dos discursos no "Clube da 

Inteligência" como uma espécie de representação alegórica do processo político 

desencadeado pela Revolução de Fevereiro. Afinal, na lógica absurda que toma o 

discurso do espanhol o arremate da escalada dos discursos no "Clube da 

Inteligência", pode-se enxergar facilmente uma representação da lógica política 

que parece ter conduzido Luís Bonaparte ao governo da França. Em ambos os 

casos, o caráter alheio das personagens favorecia o ingresso tanto na sequência de 

discursos do "Clube da Inteligência", quanto na vida política francesa. Assim, o 

espanhol e Bonaparte se aproveitaram do quiproquó conceituai instaurado pela 

linguagem de lugares-comuns, e que se pode observar tanto nas sociedades de 

pensamento quanto na vida política, para alcançar um posto que se mostrava 

vago. Logo, temos projetado no episódio do "Clube da Inteligência", ainda que 

em traços alegóricos, uma imagem da política ao longo da Revolução de 48. Uma 

política cujas palavras de ordem "sociais" levaram à instauração de um governo 

autoritário como o Segundo Império. Nessa linha, pode-se evocar aliás vários 

trechos do Dezoito Brumário, cujos paradoxos tentam predsamente esclarecer esse 

quiproquó conceituai que se institui na vida política durante a Segunda República 

e vai terminar com a ascensão de Luís Napoleão como Imperador:

Durante as jornadas de junho todas as classes e partidos se haviam congregado no 
partido da ordem, contra a classe proletária, considerada como o partido da anarquia, 
do socialismo, do comunismo. Tinham "salvo" a sociedade dos "inimigos da 
sociedade". Tinham dado como senha a seus exércitos as palavras de ordem da 
velha sociedade — "propriedade, família, religião, ordem" — e proclamado aos 
cruzados da contra-revolução: "Sob este signo Vencerás". A partir desse instante, 
tão logo um dos numerosos partidos que se haviam congregado sob este signo 
contra os insurretos de junho tenta assenhorear-se do campo de batalha 
revolucionário em seu próprio interesse de classe, sucumbe diante do grito: 
"Propriedade, família, religião, ordem". A sociedade é salva tantas vezes quantas
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se contrai o círculo de seus dominadores e o interesse mais exclusivo se impõe ao 
mais amplo. Toda reivindicação ainda que de reforma financeira burguesa mais 
elementar, de liberalismo mais corriqueiro, de republicanismo mais formal, de 
democracia mais superficial, é castigada como um "atentado à sociedade" e 
estigmatizada como "socialismo". Assim, os pontífices da "religião e da ordem" 
são derrubados de seus trípodes píticos, arrancados de seus leitos na calada da 
noite, atirados em carros celulares, lançados em masmorras ou enviados para o 
exílio; seu templo é totalmente arrasado, suas bocas trançadas, suas canetas 
quebradas, sua lei reduzida a frangalhos em nome da religião, da prosperidade, 
da família e da ordem. Os burgueses fanáticos pela ordem são mortos a tiros nas 
sacadas de suas janelas por bandos de soldados embriagados, a santidade de seus 
lares é profanada e suas casas são bombardeadas como diversão em nome da 
propriedade, da família, da religião e da ordem. Finalmente, a ralé da sociedade 
burguesa constitui a sagrada falange da ordem e o herói Crapulinsk se instala nas 
Tulherias como o "salvador da sociedade".71

Dito isso, é hora de retomar o fio da argumentação e tentar oferecer as 

linhas gerais do processo político que levou a França da Revolução de 24 de 

Fevereiro ao golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851. A cena de fundo desse 

processo é a monarquia dos Orléans, cujo governo assegurava a uma parcela da 

classe proprietária francesa o fruto do trabalho de toda a nação francesa. Tal como 

ressalta Marx e Flaubert, durante o reinado de Luís Felipe e Guizot, a França foi 

dominada pelos banqueiros, pelos proprietários de ações de minas de carvão e 

estradas de ferro, representados na Educação pelo senhor Dambreuse, bem como 

pelos especuladores da Bolsa, representados por Cisy e pelo próprio Frédéric. 

Numa palavra, pela gente que se pode chamar de "aristocracia financeira".72

A Revolução de Fevereiro foi, em grande parte, um movimento popular de 

abertura do Estado para as demais camadas da população, o que não deixou de 

assegurar à Revolução um lugar especial na história política da França. Trata-se 

de um momento no qual o sentimento dos mais diversos indivíduos é uma só e 

imensa esperança. Todas as classes estão unidas ao redor do impulso comum de 

reconstrução do Estado. Afinal, nos primeiros dias da República, tanto em Paris 

quanto nas províncias, a "fraternidade" era a palavra de ordem que devia se 

sobrepor às desavenças e aos ressentimentos entre as classes.73 Nesse sentido, 

pode-se evocar o entusiasmo do heroico Dussardier que, depois de lutar durante 

quarenta e oito horas para a instauração da republica social que os proletários
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aspiravam, ferido no rosto, de espingarda ao ombro, cartucheira à cintura, blusão 

e boné vermelho, aparece à frente dos inteiramente absortos Frédéric e Hussonet, 

dizendo que tudo estava bem, porque "o povo triunfa! Os operários e os 

burgueses confratemizam-se!", proclamando que, finda a época dos reis, é "toda a 

terra livre!".74

Mas em contraposição ao puro entusiasmo do singelo Dussardier, pode-se 

trazer à baila o sardónico parecer de Marx. Com a instauração da República, diz 

este: "Todos os monarquistas se tomaram republicanos e todos os milionários, 

trabalhadores". E lembremos então o entusiasmo do senhor Dambreuse pelos 

acontecimentos, anunciando a todos os cantos sua simpatia pelos trabalhadores, 

repisando os lugares-comuns da Revolução de Fevereiro, tendo sido sempre 

"republicano, no fundo", uma vez que "todos somos, enfim, mais ou menos 

operários".75

Prossegue Marx: "A palavra que respondia a essa supressão imaginária das 

relações de classe, era a fratemité: a confraternização e a fraternidade universais. 

Esta abstração pacífica dos antagonismos de classes, este equilíbrio sentimental 

dos interesses de classe contraditórios, esta exaltação entusiasta acima da luta de 

classes, a fratemité, foi verdadeiramente a divisa da Revolução de Fevereiro. 

Afinal, era um simples mal-entendido o que separava as classes e, a 24 de fevereiro, 

Lamartine podia batizar o Governo provisório: 'Um governo que suspendia o 

mal-entendido terrível que existe entre as diferentes classes'".76

Sem nenhum exagero, pode-se dizer que esse "mal-entendido terrível que 

existe entre as diferentes classes" de que fala Lamartine, assim como "essa 

supressão imaginária das relações de classe" de que fala Marx, lançam luzes tanto 

sobre o motivo da ficção da autenticidade, quanto sobre o caráter teatral — ou 

artificial — da Revolução de Fevereiro. Basta lembrar, em primeiro lugar, que a 

fala de idéias feitas instaura uma espécie de representação teatral Um consenso 

assentado em encenações de "papéis" projetados de antemão: a confratemidade 

universal de Fevereiro. É o que de maneira exemplar encontramos nas respostas do 

senhor Dambreuse à "República social", bem como nas falas que compõem o
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episódio do "Clube da Inteligência". Mas é preciso lembrar, em segundo lugar, o 

parecer tanto de Tocqueville quanto de Marx a respeito do cunho farsesco dos fatos 

que levaram à instauração da República. Segundo esse ponto de vista, "as paixões 

mornas da época eram expressas na linguagem de 93, e recorria-se a todo o 

momento ao exemplo e ao nome de ilustres celebrados, não se tendo sua energia e 

nem mesmo o desejo sincero de a eles se assemelhar".77 Nesses termos, é como se 

o caráter teatral dos atores sociais de 48 viesse se sobrepor e, até mais do que isso, 

dissimular o próprio caráter problemático de seu presente, em vez de tentar 

esclarecê-lo. Finalmente, e em terceiro lugar, cabe evocar aqui o aspecto mais 

assustador do motivo da ficção da autenticidade na Revolução de Fevereiro. (Afinal, 

esta experiência de Frédéric configura, até certo ponto, uma experiência 

contemporânea a nós.) Qual seja, o sentimento de alheamento e estupidez que se 

apossa da personagem principal enquanto assiste à guerra civil, pois conforme diz 

o narrador: "Frédéric, apanhado entre duas massas compactas, não se mexia, aliás 

fascinado, e divertindo-se imenso. Os que caíam feridos, os mortos ali estendidos 

não pareciam verdadeiros feridos nem verdadeiros mortos. Parecia-lhe estar 

assistindo um espetáculo".78

Dito isso, é hora de voltar os olhos ao processo político desencadeado pela 

revolução de Fevereiro. Em linha com o episódio do "Clube da Inteligência, o 

período imediatamente posterior à Fevereiro não perde em ser tomado como o 

conjunto das ações pelas quais a sociedade civil — subitamente lançada à 

liberdade de pensamento político devido à crise de poder e à instauração de uma 

república social — vai tomar visível na esfera pública as insatisfações de que é 

portadora. Assim, como se todos os franceses quisessem a um só tempo falar e 

serem escutados, há uma espécie de desrecalque geral do pensamento, todos se 

lançando à aventura de associar idéias em voz alta. Todos se descobrem 

"filósofos" e querem manifestar seus interesses na vida pública. É de notar que 

isso é bem representado pelas personagens da Educação: pelo heroico Dussardier; 

pela feminista Vatnaz, que dizia que "a libertação do proletariado só poderia 

realizar-se através da libertação da mulher";79 pelo ator Delmar, que dizia "se
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fazer crucificar pela Arte para salvar o povo";80 mas também pelo rentista 

Frédéric, o guarda-nacional Amoux, o capitalista Dambreuse, o administrador 

rural senhor Roque Cada um deles em separado e em particular representa uma 

classe, ou melhor, um traço da vida francesa no interior do redemoinho da 

revolução. Eles mostram que, no interior das generosas festas revolucionárias de 

fevereiro, na multiplicação de jornais, clubes e sociedades de pensamento, na 

enorme pressão dos grupos sociais sobre o Governo provisório, existem interesses 

diferenciados de monta no movimento de reconstrução nacional.

Basta um passo para notar que o estouro repentino de liberdade na opinião 

pública fez as teorias socialistas conquistarem a simpatia das classes mais 

insatisfeitas com o estado das coisas: estas classes passam a valorizar os seus 

interesses na esfera pública, reclamar mudanças na organização das relações de 

produção e exigir, enfim, a parte que lhes cabe nos fundos do Estado. De sorte 

que o debate de opiniões na vida pública, de um momento para o outro, 

tomava-se o lugar onde se expressava a própria luta das classes no interior dessa 

sociedade. É o que reconhece até mesmo o conservador Alexis de Tocqueville, um 

representante do que Marx chama "o partido da ordem", deputado do 

Parlamento e, mais tarde, membro do próprio governo de Luís Napoleão.81

Ora, a partir de agora, a imensa emancipação da fala encontra muita 

dificuldade para se fechar num só sentido, num consenso público, fomentando 

então uma confusão inextrincável na vida política. Confusão que somente pode 

conduzir, e esta é a boa opinião do Dicionário das ideias feitas, a um governo 

autoritário como o Segundo Império. Afinal, "para governar a França, é preciso 

um braço de ferro".82

Aqui se vê perfeitamente como a idéia feita condensa uma relação social. 

Isto é: a idéia feita tem valor para o narrador da Educação apenas como uma forma 

material. Ela é como que um revestimento material das atividades dispensadas 

em sua produção, pois ela não existe sem as pessoas que a falam, que a põem à 

prova na realidade e que a têm como algo verdadeiro. Nessa linha, é de notar que 

só poderíamos tomar a idéia feita como um tema sancionado pelo pretenso
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consentimento universal da humanidade, se tomássemos igualmente como eternas 

e universais as condições sociais que vão sendo revestidas pela idéia feita.

Para evocar as circunstâncias que a idéia feita do "braço de ferro" reveste, é 

suficiente citar o próprio narrador da Educação. Afinal, com a instauração do 

Governo provisório, "a França não se sentindo dominada, pôs-se a gritar de medo, 

como um cego sem bengala, como um bebê que se perdeu da ama".83 Em outras 

palavras: se a revolução de fevereiro nasceu sob as influências de uma crise 

económica e social que chamava a atenção para a desigualdade das classes no 

interior da sociedade civil francesa, é sob essas mesmas influências que nascerá a 

contra-revolução, visto que ao longo do Governo provisório a crise não só 

persistirá, mas se agravará. Assim, é sob a ação do medo e dos gritos de palavras 

de ordem que veremos, a partir de agora, as forças republicanas reunidas ao redor 

do Estado dividindo-se, desagregando-se e lutando entre si nas querelas que se 

seguem à revolução de Fevereiro.

Essas disputas demonstram o próprio caráter confuso e instável da Segunda 

República. Como o historiador lírnest Labrousse faz notar, a luta aqui não é mais 

burguesia-aristocracia, mas tampouco é ainda a luta burguesia-proletariado. E, 

antes,uma luta que o historiador preferirá chamar de "lutas de classes triangular, 

com duas burguesias (a grande e a pequena) e o povo".84 Ora, a primeira classe a 

ir do Governo ao chão é o proletariado na guerra civil de junho. Porque, embora 

toda a França, encarnada tão bem pelo senhor Dambreuse, tivesse "adotado com 

entusiasmo za nossa divisa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade, tendo sido sempre 

republicano, no fundo'" e dissesse, de maneira muito dialética, que "se, no outro 

regime, votava de acordo com o ministério, era simplesmente para acelerar uma 

queda inevitável",85 toda essa França notava que, mesmo não se efetivando os 

direitos que os trabalhadores reclamavam, a própria fala dos trabalhadores, seus 

jornais, seus clubes, suas concentrações, suas discussões, suas doutrinas, tudo isso 

parecia perturbar o crédito, os negócios, o comércio dos títulos públicos e a Bolsa. 

Não sem certa porção de cinismo pode-se dizer então que o massacre de junho 

vinha ensinar de uma vez por todas — "é preciso acabar com isso", tal como
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os burgueses da Educaçao — o significado de palavras como "igualdade", 

"liberdade" e "fraternidade" aos revolucionários mais exacerbados de fevereiro.86

Assim, se de todos os atos de violência cometidos pela guarda-nacional, 

pela guarda-móvel e pelas milícias da província que inundaram Paris à época, o 

narrador da Educação lembra apenas um, é porque apenas assim, acredito, ele 

espera fazer justiça ao sofrimento dos que ali foram assassinados.87 Vemos aqui, à 

frente de um infeliz preso que lhe pedia pão, um guarda-nacional, o próprio 

administrador rural das propriedades do capitalista Dambreuse. "Aqui o tens!", 

responde o senhor Roque enquanto lhe acertava um balaço na cabeça.88 (Outro 

relato lembra que um guarda-nacional, depois de assim matar um infeliz, chegava 

mesmo a perguntar aos demais presos: "Quem tem ainda fome? Porque vou lhe 

servir!".)89

Contudo, prosseguindo a traçar essa pequena história material da idéia 

feita do "braço de ferro", vemos que a França a não vai encontrar a paz para o 

crédito mesmo após a derrocada do proletariado. Em verdade, a luta, atravessada 

a todo o momento pelo descontentamento dos trabalhadores e camponeses, 

continuará entre o partido republicano puro (o partido dos "direitos eternos", 

segundo Marx), o social-democrata (o partido que Marx chama de a "Montanha" 

de 48) e o partido da ordem, dividido por sua vez entre duas grandes facções 

burguesas, a monarquista legitimista da grande propriedade fundiária e a 

orleanista do capital financeiro e industrial. Tudo somado, parecia à opinião 

pública contemporânea à crise económica de 1848 que, se a sociedade civil 

francesa continuasse abandonada a si mesma, todo o sistema iria naufragar em 

desavenças, brigas e lutas de classe constitucionais, parlamentares e financeiras.

Logo, assim como um nome neutro que pode se revelar todos os nomes e a 

arbitrariedade pura à disposição do bloqueio do balanço perpétuo da "linguagem" 

das idéias feitas,90 de igual modo o aventureiro medíocre e velhaco, explorando o 

fato de ser sobrinho de Napoleão, aproveita o quiproquó generalizado instaurado 

pela crise política e económica, capitaliza de ponta a ponta o descontentamento, o 

medo e a admiração das mais diversas classes por motivos dos mais diferentes e
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galga, enfim, o posto de Imperador da França. É pelo fato de Luís Napoleão 

pairar acima do antagonismo das classes que a sua ascensão ao poder forma como 

que uma atividade negativa e extrínseca, que não pertence propriamente ao 

andamento da luta de classes na França, mas tem seu fundamento no simples 

oportunismo histórico. É como se, aproveitando o balanço particular à luta de 

classes na França, que vai de um lado a outro sem encontrar termo seguro em 

lugar algum, Luís Napoleão aparecesse reunindo todas as qualidades para 

encarnar a figura abstrata do Estado e pudesse se sobrepor com força absoluta à 

instabilidade permanente da sociedade civil.91 Nesses termos, o Estado cristaliza o 

estado das coisas na medida que impede a contradição social — não só o 

descontentamento com a desigualdade económica, mas também a própria guerra 

entre as classes — de chegar a um desfecho. O Estado chama para si a 

responsabilidade sob o estado das coisas, implantando a paz para o crédito, para 

os negócios, para a exploração do trabalho alheio. Finalmente, o próprio partido 

da ordem, a grande burguesia monarquista, assusta-se quando percebe que sua 

ordem pública, sua propriedade, seus negócios, só podiam se manter e assegurar 

pelo roubo, pelo crime, pelo golpe de Estado do príncipe do lumpesinato, e 

pode-se lembrar o jornal londrino The Economist quando diz em 1851 que "O 

Presidente é o guardião da ordem, e é agora reconhecido, como tal em todas as 

Bolsas de valores da Europa". Um fenômeno "provado pela sensibilidade dos 

títulos públicos à menor perspectiva de perturbação, e por sua estabilidade 

quando se toma evidente que o Poder Executivo sai vitorioso".92

A ser assim, qual é a matriz prática do dinamismo da Educacão? A julgar 

pela teoria que Lukács esboça em "Narrar ou descrever?", a mudança dos ideais 

liberais em sottise, a sobreposição da frase ao conteúdo na vida pública, funda-se 

no deslocamento da luta de classes no quadro social francês: do aniquilamento 

das sobrevivências do Antigo Regime para a luta campo contra campo entre 

proprietários e trabalhadores, tal como se víssemos o nascimento de outro estado 

no interior do terceiro. Desse novo embate não se subtraía a semântica das belas 

palavras. Na verdade, o embate era mesmo para dotá-las de significado. Os
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A esta altura, é de esperar que esta análise da Educação tenha conseguido 

demonstrar certa convergência entre a sociedade francesa e a sua linguagem, 

precisamente o que fez Flaubert no plano da criação literária. Afinal, em virtude 

do mundo moderno, fechado e recorrente das personagens da Educação, vemos 

nesse romance como que um enlace dos elementos linguísticos aos figurativos.96 

Aliás, a ligação indissolúvel do que se pode chamar a série linguística e a série

massacres de junho vinham mostrar, porém, que a ordem social não precisava se 

assentar nos ideais liberais nem tampouco na razão. A estabilidade social não 

dependia mais de nenhuma legitimidade ideológica. Assim é que a Segunda 

República podia desqualificar as falas sobre igualdade, justiça e liberdade, nas 

quais no entanto ela própria se fundamentava.93 A partir de agora, a força é o 

argumento que legitima a própria força; é a violência da dominação direta que 

assegura o andamento dos negócios e a reprodução do estado das coisas.

A luz desse tempo que abre um abismo entre força e legitimidade, entre 

realidade e idéia, e que se vale da violência pura e simples para reunir estes pólos 

extremos, fica decerto entendido o estranhamento diante de um narrador que 

atirava ao rosto do leitor: "tudo é verdade!", tal como se via em Balzac. Em todo 

caso, parecia certo a Flaubert que o carro da civilização, para falar como o 

narrador d'O Pai Goriot, ainda não tinha encontrado limites. Em resposta, a esteira 

rolante da Educação passa a imitá-lo em sua monótona, mas gloriosa marcha.94 Pois 

—antecipando problemas de interpretação do romance que serão discutidos mais 

detidamente no terceiro capítulo — o balanço particular que existe na Educação 

entre expressão e idéia, entre racionalidade rigorosa e vontade desinteressada, 

entre cálculo preciso do detalhe e sistematização incerta e que compete a cada um, 

esse balanço parece tomar visível acima de tudo a matriz sobre a qual repousa o 

edifício de reprodução dessa sociedade. Tal como a definiu Lukács: "a interação 

entre uma necessidade submetida a leis estritas em todos os fenômenos 

particulares e uma irracionalidade relativo ao processo global".95
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Estilização da fala da moda segundo 
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paradigmático

Sociedade mostrada em seus aspectos 
mais "dinâmicos"

social constitui a idéia feita, a manifestação suprema da fixidez de uma e de outra 

série. De modo que seria possível (levando ao limite a parafráse da análise que 

Antonio Cândido realizou da estrutura de I Malavoglia, de Giovanni Verga) 

mostrar até mesmo graficamente essa convergência, que simboliza a própria 

estrutura da Educação e lhe rende um forte senso de realidade:

Assim, não se tem apenas uma convergência entre a sintaxe de Flaubert e a 

narrativa, o que precisamente assinalou o ensaio de Proust ao igualar o tempo 

verbal indefinido das frases da Educação à vida das personagens. Dado o estilo 

indireto homogeneizador, pode-se compreender as imagens medíocres do 

narrador. Elas são o resultado de uma convergência entre a composição e a 

narrativa. De comum, há um retomo eterno rebaixado ao nível do medíocre sempre 

igual a si mesmo. Isso seria um dos princípios estruturais da Educação, sendo 

também a ele que se pode aplicar esta frase do próprio romance: "E o tédio, 

vagamente difundido, parecia tornar o aspecto das personagens mais 

insignificantes ainda".97
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Todavia, continuando a refletir sobre o estilo indireto homogeneizador da 

Educação, vamos depreender algo de assustador em seu acompanhamento do 

ritmo da moda parisiense. Esse acompanhamento gera um nivelamento rumo a 

uma linha de produção de pensamentos. A voz narrativa inventada por Flaubert 

funciona como um atestado da homogeneização das idéias. De sorte que sem 

qualquer alusão política e até mesmo sem qualquer intento claro de sugeri-la, o 

romancista efetua como que uma crítica radical aos efeitos da incipiente indústria 

cultural Um sistema que organiza em ritmo de linha de produção o mundo do 

descanso, das conversas e da discussão pública, produzindo em escala industrial 

desinteligênda e estupidez. É que, estando acostumados aos conteúdos 

ideológicos disfarçados nos sentidos ocultos e, por assim dizer, mais profundos 

das palavras, Flaubert adverte que podemos nos tomar cegos para o conteúdo 

ideológico presente na própria forma de comunicação de uma época dominada 

pela indústria cultural; o que Adorno igualmente assinala quando escreve: 

"noções como a de uma pessoa que se senta e 'lê um bom livro' são arcaicas. Isso 

se deve não simplesmente à desconcentração dos leitores, mas à própria coisa 

comunicada e à sua forma. Narrar algo significa, na verdade, ter algo especial a 

dizer, e justamente isso é impedido pelo mundo administrado, pela 

estandardização e pela repetição eterna. Antes de qualquer mensagem de 

conteúdo ideológico já é ideológica a própria pretensão do narrador — como se o 

curso da vida ainda fosse o da individuação, como se o indivíduo alcançasse o 

destino com suas emoções e sentimentos, como se o íntimo do indivíduo ainda 

pudesse alguma coisa sem mediação".98

Pode-se concluir que, no interior de um mundo organizado, tal como o 

produzido pela indústria cultural, a linguagem tende a se cristalizar em alguns 

tópicos, que já não servem para expressar propriamente mais nada, a não ser o 

próprio fracasso e a superfluidade da linguagem — toda a palavra se revelando 

aqui, no limite, um cliché, um signo verbal fixado, na medida mesmo em que a 

palavra só pode dizer algo se esse algo é reconhecido e repetido no interior do 

próprio ciclo de reprodução desse mundo. Assim, a palavra aqui vai sempre se
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mostrar gregária e parasitária de um código natural à ordem das coisas desse 

mundo, tendendo assim, em qualquer ocasião, a apresentar o mesmo significado 

estabelecido e fixado pela ordem organizada, fechada e imutável desse mundo.

Mas não seria o caso de contra-argumentar dizendo que o mundo criado 

pelo capital na Paris de meados do século XIX acha-se em perpétua mudança e 

não concluído e estabilizado? Afinal, tal como adverte o próprio autor do 

Manifesto do Partido Comunista, a dinâmica do capital encontra seu melhor paralelo 

num movimento constante de expansão." Assim, o capitalismo não poderia ser 

sequer caracterizado pelo fato de repor continuadamente seu parque industrial, 

seu sistema de máquinas, a base material enfim que lhe cabe. Em verdade, esse 

sistema de produção de mercadorias se caracteriza, acima de tudo, pela reposição 

de um movimento progressivo de reformas em sua base materiaL Nesses termos, 

a base de uma sociedade capitalista se acha num estado de permanente 

desenvolvimento. Ela não pode se fundar nem se expandir sem o que chamamos 

hoje de revolução técnica, sem a instauração como que de uma revolução técnica 

permanente, e pode-se lembrar Marx quando diz: "A burguesia não pode existir 

sem revolucionar, constantemente, os instrumentos de produção e, desse modo, as 

relações de produção e, com elas, todas as relações da sociedade".100 Nesse 

sentido, o capital aparece como uma forma de produção extremamente diligente, 

produtiva e, até mesmo, essencial para a ampliação das forças produtivas dessa 

sociedade, na medida em que, pondo as forças da natureza ao serviço da vida 

humana, produz instrumentos e maquinário, aplica conhecimentos técnicos na 

produção, aperfeiçoa o sistema de transportes e comunicação etc. Note-se assim 

que o capital possui uma inclinação inata para a universalização do comércio, bem 

como para a produção de mercadorias e de riqueza em geral. Daí decorre a 

necessidade de um mercado mundial em constante expansão, mas também a 

urgência do capital em se estabelecer em todos os lugares, manter vínculos com 

todos os povos e se introduzir em todas as sociedades. Assim, o capital na sua 

vida não só derruba todas as barreiras, as relações firmes, sólidas e sagradas de 

mundos pré-capitalistas; pela criação e aumento da produção de mercadorias, ele
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Nesse instante, e tal como assinala Marx, o sistema não se apresenta mais 

sob um aspecto progressivo. Ele manifesta antes um caráter regressivo, visto que, 

a reorganizar as relações de reprodução dessa sociedade tendo em vista o novo 

patamar de riqueza existente, ele prefere pura e simplesmente recomeçar seu ciclo 

expansionista, quer pela destruição de grande parte das mercadorias, dos 

instrumentos de produção e das riquezas produzidas antes, quer pelo 

agravamento, pela exploração mais aguda e metódica de formas pré-capitalistas 

de dominação, exemplificadas em formas compulsórias de trabalho como o 

regime de colonato, de servidão e de escravismo.102 Nesse momento, a civilização 

produzida pelo capital volta a um novo estado de barbárie. Na crise é a violência 

crua da dominação pela dominação que facha a fórmula da autovalorização do

também amplia o universo das necessidades nessas sociedades. E é desnecessário 

acrescentar que o movimento potencialmente infinito de expansão das forças 

produtivas se efetua em busca da própria auto-expansão do sistema.

Ocorre que, dizendo de maneira sumária, o capital é um sistema 

diversificado e complexo cuja matriz se reduz a um processo simples e tautológico 

de acumular capital para acumular mais capital. Nesses termos, ele se resume a 

um circuito fechado de autovalorização do valor.101 E chegado a determinado 

ponto do desenvolvimento de sua vida, a expansão potencialmente infinita das 

forças produtivas materiais, processo desencadeado pelo próprio capital, termina 

indo de encontro à autovalorização do valor, em vez de caminhar no sentido 

dessa atividade tautológica. É o momento da baixa, do refluxo, da crise do 

sistema; é o momento em que, grosso modo, o valor investido na produção de 

mercadorias não se valoriza mais, seja porque há mercadorias, comércio e 

indústrias em demasia, seja porque há uma população carente e excluída em 

demasia, que se mostra mesmo impossibilitada de realizar o próprio valor das 

mercadorias na esfera de circulação; é o momento em que o crescimento das 

forças produtivas encontra uma barreira no próprio capital, assim como a relação 

de valorização do valor encontra uma barreira nas próprias forças de produção 

material.
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besteiro!. É que, uma vez 

falsa aparência para se

valor. Assim, o que a violência da moeda e do comércio não conseguiu realizar, 

será realizado por formas de dominação, não estritamente capitalistas, mas que 

servem igualmente a seu movimento perpétuo e tautológico de acumulação: 

sistemas de transferência de renda internacionais, métodos de política colonialista, 

expedições militares, guerras e saques ajustados aos interesses do concerto dos 

Estados-nadonais, bem como tortura, repressão e matança de miseráveis por 

governos autoritários. Pois aqui surgem abertamente a violência policial, a 

opressão militar, a fraude e o roubo públicos, sendo muito difícil, nesse 

emaranhado, diferenciar os atos políticos de força das puras leis de ferro do 

processo econonômico capitalista, como o livre-câmbio, a livre concorrência e a 

livre iniciativa. Ora, que esses duas tendências da acumulação capitalista, a 

progressiva e a regressiva, uma relativa à equivalência geral estabelecida pela 

moeda e a outra à violênda da dominação pela dominação, achem-se ligadas de 

maneira orgânica pelas próprias condições da vida do capital e conformem um 

sistema pendular em que somos levados de um lado para o outro em alternância 

contínua e perpétua até a náusea, é o que importa relevar por fim. Pois somente 

pela estreita relação desses movimentos que se voltam sobre si mesmos, pela 

conjugação desse duplo movimento, vemos realizado esse processo desigual e 

combinado de acumulação de capital, a vida histórico-social desse sistema solar.103

Sendo o capital essa máquina de produzir mais capital e não sentido ou 

conteúdo social, é certo que sob a sua égide a linguagem, cedo ou tarde, iria se 

revelar supérflua e inútil. As frases que não se inclinam imediatamente ao 

imperativo de produzir dinheiro para produzir mais dinheiro — as frases 

desinteressadas, tão caras à expressão artística e intelectual, vão ter de aparecer 

naturalmente sob o aspecto de mera ficção e de inverdades, devendo então ser 

tomadas, no limite, ou como versos poéticos à beira do slogan publicitário da 

moda, ou como conversa fiada que se avizinha do mero 

esse mundo organizado não precisando adotar uma

apresentar na esfera pública, a linguagem não é mais máscara de ocultamento de 

relações de exploração e dominação. Enfim, a linguagem não precisa aparecer
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mais como ideologia, afirmando a existência do universalismo de direitos, da 

liberdade de trabalho, da igualdade perante a lei, a fim de encobrir mediante esse 

palavreado o essencial do sistema — a apropriação da riqueza, não pelo trabalho 

próprio, mas pelo trabalho alheio, enfim, a exploração do trabalho. É evidente que 

a realidade efetiva desse mundo continua desmentindo essas idéias liberais; não é 

menos evidente, porém, que a ideologia desse mundo é ele próprio enquanto tal, 

já que as formas de organização acham-se aqui asseguradas por sua própria força 

e não pelo poder de palavras.

As palavras nesse contexto não podem assim descrever a realidade de 

maneira falsa, porque elas não gravitam mais segundo uma lei que lhes seja 

própria e que se caracteriza pela falsa universalidade dos princípios que alega. A 

linguagem não se assenta mais no que tenta denominar, mas no próprio princípio 

que regula as relações dessa sociedade. Qual seja, o culto do fato, do óbvio, do 

sabido de todos, da inevitável superioridade da força, intimamente ligado ao 

momento expressivo, de alegria sádica, perversa e cumpliciosa, que existe na 

violência. Assim, o teste da realidade e da coerência com o mundo tem de surgir 

aqui como a a própria prova dos noves para a linguagem, surgindo em qualquer 

ocasião como uma exigência evocada, reconhecida e necessária. Nesses termos, a 

linguagem, ao se juntar com a vida prática de que em princípio estaria 

distanciada, faz com que qualquer pensamento desinteressado pareça um 

despropósito, algo incapaz de enganar alguém.104

Destituída de sua função ideológica, a linguagem termina assim por 

adquirir um novo sentido. Ela se revela o lugar onde se manifesta por excelência o 

contra-senso, a falta de sentido, a irracionalidade sob o qual repousa todo o 

processo de reprodução dessa sociedade.105 Na medida em que não existe 

nenhum conteúdo que resista seja à indiferenciação das trocas de tudo por tudo, 

seja à violência imediata e direta, o sistema parece conduzir a linguagem a uma 

espécie de implosão semântica, como se o exercício da linguagem, sob a égide da 

equivalência universal e da dominação pela dominação, se encarregasse de abolir 

naturalmente todas as distinções, diferenças e matizes dos significados da
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semântica e forçasse a reflexão a se perder no indefinido, no inominável, no 

inefável, pois, tal como nota em registro irónico o narrador da Educação, “é difícil 

exprimir com exatidão seja o que for".106 E eis aqui o momento em que se tem a 

vívida experiência de que qualquer coisa, respeitando a irracionalidade elementar 

ao sistema, pode significar qualquer coisa, ou não. Nesse momento, temos o 

expressivo sentimento de que a indiferenciação do poder, não só sem limite, mas 

também sem finalidade racional, estende-se para a consciência e para a própria 

percepção do tempo, constituindo aqui como que um presente ininterrupto, 

circular e necessário, no qual o antes e o depois não se diferenciam mais que o 

meio e o fim, a causa e o efeito, o claro e o obscuro, o conhecido e o desconhecido, 

e pode-se lembrar Kafka quando diz que a "lenda tenta explicar o inexplicável. 

Uma vez que emerge de um fundo de verdade, ela precisa terminar de novo no 

que não tem explicação".107

Nesses termos, o princípio, a mola, que organiza toda e cada palavra da 

Educação é o próprio princípio que organiza a fala em nosso mundo. Afinal, o 

romance se esforça justamente por tomar visível esse estado de sítio da linguagem 

e, por consequência, do pensamento no interior do dclo de reprodução dessa 

sociedade. Pode-se dizer que o estilo da Educação metamorfoseia em coisa e fixa o 

próprio fluxo, a própria dinâmica das coisas e dos pensamentos no interior desse 

mundo. É claro que realizando isso ela parece variar infinitamente palavras que 

tentam dizer um mesmo significado, que não se enuncia, mas se esconde e 

a idéia tautológica do eterno retomo do medíocre sempre igual a si 

mesmo. Assim, as palavras vão variando em perpétuo deslocamento para tentar 

dar forma a uma expressão, que não pode se fechar e não encontra termo em lugar 

algum. A expressão produz um sentido para as palavras, apenas para anulá-lo 

logo em seguida — tentando figurar, por meio dessa lógica, a própria sintaxe de 

frustração dos portadores de linguagem nesse mundo.

Mas reconhecido que a expressão ou o "estilo" da Educação não possa 

encontrar termo em lugar algum, fica a pergunta: como o romance pode acabar, 

encontrar um final, possuir enfim um fechamento? Conforme se verá com mais
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vagar de ora em diante, todo o empenho do narrador, ao final do romance, é de 

manter-se coerente à sua expressão que, por não ter limites, não se fecharia jamais. 

Assim, o final cuidará, antes de tudo, de acentuar e de elevar a um grau paradoxal 

o aspecto problemático dessa expressão por si só tão problemática.

Na medida em que essa expressão desloca de maneira infinita (tal como 

uma esteira rolante, diz Proust) um mesmo significado oculto, a própria intenção 

crítica do romance — o seu fechamento, seu encerramento sobre si mesmo, vai 

aparecer como a transposição para um novo plano desse significado que serve de 

motivo para a expressão do romance. Dizendo em termos próprios aos estudos 

literários, esse novo plano é predsamente o da interpretação do romance, o plano 

aberto pela pergunta que qualquer leitor pode formular: qual é o sentido desse 

romance que acabei de ler? Assim, se chamarmos a expressão deforma manifesta e 

o resultado dessa transposição de forma latente do romance, vamos concluir que a 

expressão transfere esse significado oculto para a forma latente (visto que esse 

significado que se transpõe para a forma latente só pode ser transposto pela 

própria forma manifesta da Educação). Nessa linha, vamos perceber que o 

fechamento do romance exerce as funções de uma metáfora (no sentido literal do 

termo, que é transposição, transferência), algo assentado numa analogia estranha e 

original entre o termo transposto (ou metaforizado) e o termo que realiza a 

transposição (ou metafórico).108 Mas é preciso observar: à diferença do que 

vemos por exemplo em "Teresa, estrela em flor", em que "Teresa" (termo 

metaforizado) e "estrela" (termo metafórico) são palavras que nomeiam seres e 

objetos — os termos da metáfora na Educação não pertencem à mesma ordem 

gramatical. Em verdade, o termo metaforizado na Educação é um significado 

indizível, uma idéia que não consegue encontrar expressão em palavra alguma, 

enquanto o termo metafórico é uma série interminável de significantes esvaziados 

de significado, à maneira de uma desconversa sem fim.

Ocorre que o fechamento em decrescendo da Educação parece assinalar um 

elemento de comparação entre esses termos tão dessemelhantes, como se a 

sequência quase desmedida de palavras fosse capaz de traduzir espontaneamente
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latente do romance.

aquele conteúdo inominável. Nessa linha, pode-se dizer que o fechamento da 

Educação estabelece uma analogia com a relação entre idéia e expressão. Na 

medida em que é essa a atividade que caracteriza a passagem da idéia à expressão, 

o fechamento da Educação aparece como um exercício de transposição: 

correspondência da idéia à expressão, tradução do significado no significante, 

transferência da forma manifesta para a forma latente. Assim, a esteira rolante ou a 

expressão do romance caracteriza, ela própria, uma idéia implícita, bem como a 

idéia que percorre o romance como um fio, estando presente em todas as partes 

dele e em nenhuma em particular, possui ela própria uma expressão. Só que é o 

caso de salientar que essa expressão é uma expressão que dissimula e oculta: ela é 

um dizer que diz não dizendo. Mas é, em todo caso, a expressão, mesmo que 

oculta, de uma idéia.

O fechamento do romance, como que escamoteando o contra-senso dessa 

relação, rompe de uma vez a fronteira que separa os termos comparados, suprime 

da vista o termo de comparação e transfunde imediatamente o sentido de um no 

outro, deixando por fim apenas esta espécie de realidade semântica nova, essa 

nova associação dos termos: o romance que o leitor acabou de ler. Vemos aqui 

que tudo a separar a expressão do sentido, a letra do espírito, a forma manifesta 

da forma latente, é suprimido, para permanecer apenas um traço comum, que 

serve de base à metáfora e permite a fusão dos termos. Ora, no traço comum 

dessa analogia se pode reconhecer esquadrinhado, sem intento de ciência, o 

próprio mecanismo de produção de sentido das palavras e das coisas, o próprio 

fundamento dos valores, e da verdade inclusive, os quais, sem a vontade e o 

poder social de impô-los e sustentá-los, não são nada.109

Por fim, é o momento de insistir que, por meio dessa metáfora que arremata 

o romance, o significado oculto e inefável que serve de motivo à expressão é e não 

é traduzido. Ou seja, a forma manifesta será e não será transposta para a forma 

Para entender a contradição, é preciso lembrar que a 

metáfora não se assenta numa relação indiferenciada dos termos que vão 

comparados. Na verdade, a metáfora só é possível se há um paralelo especial
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ser capaz de representar o termo 

metaforizado no seu grau mais alto e particular. Note-se então que o fechamento 

da Educação cumpre com rigor essa exigência, na medida em que o termo metaforizado 

se apresenta como uma ideia de que só podemos falar se não falarmos dela diretamente. 

Pois não basta apenas falar do mecanismo social de produção de sentido, é preciso 

apresentar como acontece esse processo, chamando a atenção para o lugar em que 

se dá e se decide o significado das palavras e das coisas. Pode-se dizer, nessa linha, 

que a Educação expõe uma ideia que, sob o risco de não a expor, nem a própria Educação 

pode chamá-la pelo nome.

Por outro lado, é o caso de notar que a metáfora não deixa de alterar e 

modificar a natureza do termo metaforizado. Afinal, o fechamento do romance 

como que arrasta o significado inominável, a própria intenção crítica do autor, 

para um plano transcendente. Assim, o teor empírico da produção social de 

sentido é redefinido e transportado para um universo poético em que vemos 

ampliadas as dimensões relativamente limitadas do universo conceituai, 

necessariamente mais fixo. Nesse universo poético mais transcendente aberto 

pelo próprio fechamento do romance, temos a impressão de que o ato de atribuir 

um significado à forma latente do romance confunde-se com a atribuição de um 

significado ao nosso mundo — tal como se discutir o sentido da Educação fosse, 

antes de tudo, discutir o próprio sentido de nosso mundo.
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L'Éducation, p. 6; "Cascas de nozes e de peras, pontas de charuto, restos de 

chouriço, trazido dentro de papéis, sujavam o tombadilho." (A Educação, v. 1, p. 19)

15 L'Éducation, p. 6; "(...) e seu nariz reto, o queixo, ela toda se recortava sobre o 

fundo azul do céu." (A Educação, v. 1, p. 20)

16 UÉducation, p. 7; "Desejava conhecer os móveis do quarto dela, todos os 

vestidos que ela usara; as pessoas que frequentava; e o próprio desejo carnal da posse 

desaparecia perante uma aspiração mais profunda, numa curiosidade dolorosa que não 

tinha limites." (A Educação, v. 1, p. 20)

17 Flaubert: une éthique de l'art pur, ed. cit., p. 184.

18 Para um apanhado do assunto, ver Balzac et le style, estudos reunidos e 

apresentados por Arme Herschberg-Pierrot, Paris, Sedes, 1998.

19 Hippolyte TAINE, "Balzac", em Nouveaux Essais de Critique et d'Histoire, 

transcrito de "O estilo de Balzac", em Paulo RÓNAI, Balzac e A Comédia Humana, 2' ed. 

revista e ampliada, Rio de Janeiro, São Paulo, Globo, 1957, p. 115. Não é à toa portanto 

que um crítico, vendo o método "expansivo" que Balzac empregava na composição de 

seus romances, cujas empreitadas compreendiam inúmeras impressões, escrevesse por 

volta de 1837, quase na mesma linha da crítica de Flaubert: "As provas foram, assim, 

revisadas sete vezes seguidas. Começa-se então a reconhecer alguns sintomas de um 

francês excelente; assinala-se mesmo algumas ligações entre as frases...". O crítico é 

Edouar Ourliac, e a citação foi transcrita do ensaio de Jacques-PhiUipe SAINT-GÉRAND, 

"Balzac, rhétorique, prose et style", em Balzac et le style, ed. cit, p. 64.

20 É o que nota o crítico Emest Robert Curtius quando diz que, "na Comédia 

Humana, é o dinheiro que simboliza a energia vital" (Balzac, traduzido do alemão por 

Henri Jourdan, Paris, Bemard Grasset, s/d, p. 87). No universo romanesco de Balzac, é o 

dinheiro que encarna a energia elementar a todas as atividades humanas, e podemos 

lembrar o próprio Balzac quando escreve: "Onde está o homem sem desejo, e qual desejo 

social se resolve sem dinheiro?" (transcrito de CURTIUS, ed. cit., p. 87).

21 Para essa caracterização do estilo de Balzac, ver a análise que Auerbach realiza 

do trecho dedicado à descrição da pensão Vauquer no Pai Goriot. O crítico chega a definir 

o realismo de Balzac como um "realismo atmofésrico". Ver Mimesis, 2a ed. revisada, São 

Paulo, Perspectiva, 1987, p. 423.
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e prefácio de Leandro

Mareei PROUST, "A propos du 'style' de Flaubert", em Contre Sainte-Beuve, 

France, Gallimard, 1973, p. 589. As citações seguintes referem-se a essa edição e serão 

feitas entre parêntesis no próprio texto.

23 UÉducation, pp. 419-420. "(...) E Frédéric, pávido, reconheceu SénécaL /.../ 

Ele viajou. / Conheceu a melancolia dos paquetes, o frio despertar sob a tenda de 

campanha, (...) / Voltou. / Frequentou a sociedade (...). / Em fins de março de 1867, 

ao cair da noite, estava sozinho em seu gabinete, quando uma mulher entrou." (A 

Educação, v. 2, p. 233)

24 Georg LUKÁCS, Ensaios sobre literatura, coordenação 

Konder, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965, pp. 43-94.

25 Wolfgang KAYSER, "Qui raconte le roman?" [1955], traduzido do alemão por 

Antoine-Marie Buguet, Poétique, Paris, Seuil, 1970, n° 4, p. 504.

26 A crítica de René Dumesnil punha lado a lado vários trechos da Educação e 

verbetes do "Dicionário das ideias feitas". Ver DUMESNIL, L'Éducation sentimentale de 

Gustave Flaubert, Paris, Malfère, 1936, p. 110.

27 A crítica de Auerbach, tão distante sob outros aspectos do que ela chama "a 

seriedade objetiva" própria ao estilo de Flaubert, não deixa de chamar a atenção para esse 

aspecto inelutável e irresistível do tempo: "Para Flaubert, o peculiar dos acontecimentos 

cotidianos e contemporâneos não parecia estar nas ações e nas paixões muito 

movimentadas, não em seres e forças demoníacas, mas no que se faz presente durante 

longo tempo, aquilo cujo movimento superficial não é senão burburinho vão; 

entrementes, por baixo ocorre um outro movimento, quase imperceptível, mas universal e 

ininterrupto, de tal forma que o subsolo político, económico e social parece ser 

relativamente estável, mas, ao mesmo tempo, parece estar insuportavelmente carregado 

de tensão. Todos os acontecimentos parecem modificá-lo muito pouco; mas, na 

concreção da duração, a qual Flaubert sabe sugerir tanto no acontecimento isolado quanto 

no conjunto do panorama da época, mostra-se algo como uma ameaça oculta: é um tempo 

que, com a sua estúpida falta de escapatórias, parece carregado como um explosivo" (Mimesis, 2a 

ed. revisada, São Paulo, Perspectiva, 1987, p. 440, grifos meus)

28 É o que nota Balzac em artigo de uma revista sobre moda: "Na França, tudo é 

moda; mas três dias bastam para desgastar a glória mais alta, o mais brilhante sucesso. 

Três dias é tudo: no quarto importuna-se; no quinto, entedia-se; no sexto, vos odeiam e,
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no sétimo, vos proscrevem. Isso é o tempo de fazer a moda." ("De ce qui n'est pas à la 

mode", La mode: revue ães modes, Paris, out.-nov.-dez. de 1830, dtado por Change: La 

mode. L'invention, Seuil, Paris, 1969, p. 76)

29 Gustave FLAUBERT, "Dicionário das ideias feitas", em Bouvard e Pécuchet, 

tradução de Galeão Coutinho e Augusto Meyer, São Paulo, Melhoramentos, s/d, pp. 245 

e258.

30 Para o termo, ver Michael RIFF ATERRE, "Uillusion référenciele", em Roland 

BARTHES & all, Littérature et réalité, Paris, Seuil, 1982, pp 91-118.

31 Para esse embricamento do processo de pensar ao processo social, posso apenas 

remeter por ora ao ensaio "Conceito de Iluminismo" [1947], de Horkheimer e Adorno. A 

certa altura de sua exposição, os autores afirmam: "(...) toda a ordem lógica, 

dependência, concatenação, extensão e conexão dos conceitos fundamentam-se nas 

relações correspondentes da realidade social, da divisão do trabalho. Contudo, esse 

caráter social das formas do pensar não é, como ensina Durkheim, expressão da 

solidariedade social, mas testemunho da unidade impenetrável entre sociedade e 

dominação. A dominação confere maior força e consistência ao todo social no qual se 

estabelece. A divisão do trabalho, na qual a dominação se desenvolve socialmente, serve 

à autoconservação do todo dominado. Mas com isso, o todo como tal, a atividade da 

razão a ele imanente, toma-se execução do particular. A dominação faz frente ao 

indivíduo a título de geral, de razão na esfera da realidade." ("Conceito de Iluminismo", 

em Textos escolhidos, São Paulo, Abril Cultural, 1983, col "Os pensadores", p. 102)

32 Para a definição de senso-comum e idéia feita, 

HERSCHBERG-PIERROT, "Problématiques du cliché", Poétique, Paris, Seuil, septembre 

1980, n° 43, pp. 334-345.

33 Tal como pede Flaubert: "É preciso escrever mais frianiente. Desconfiemos 

desta espécie de esquentamento, que chamamos de inspiração, na qual entra com 

frequência mais emoção nervosa do que força muscular. (...) Conheço esses bailes 

mascarados da imaginação donde se volta com a morte no coração, esgotado, tendo visto 

apenas farsas e vomitado besteiras. Tudo deve se fazer a frio, calmamente." (Carta a 

Louise Colet de 27.2.1853, em Correspondance, ed. Jean Bruneau, Paris, GaUimard, 1980, v. 

2, p. 252)
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Carta a Louise Colet de 16.12.1852 (FLAUBERT, Correspondance, seleção de 

Bemard Masson, Gallimard, France, 1999 [ coL "folio classique"], p. 214.) Salvo nota em 

contrário, as citações da correspondência do autor vão sempre se referir a essa edição.

2 Albert THIBAUDET, Gustave Flaubert [1935], Paris, Gallimard, 1968, p. 221.

3 Carta a Jules Duplan de 26.11.1866 (Correspondance, ed. Jean Bruneau, Paris, 

Gallimard, 1991, v. 3, p. 565).

Guy de MAUPASSANT, Gustave Flaubert, L'Aventurine, Paris, 2001, pp. 56-9.

Carta a Louise Colet de 16.1.1852 (Correspondance, ed. át., p. 156).

6 MAUPASSANT, ob. cit., p. 59.

7 MAUPASSANT, ob. cit., p. 59.

Para a definição da camada sonora na obra literária ficccional, ver Anatol 

Rosenfeld, Estrutura e problemas da obra literária, São Paulo, Perspectiva, 1976, p. 19.

9 A análise da camada rítmica e fónica do trecho em tela foi estebelecida por 

Gisèle SÉGINGER, Flaubert, une éthique de Vart pur, Belgique, SEDES, 2000, pp. 183-4, 

notadamente o subcapítulo intitulado "Pour une sémantique du rythme et du son".

10 L'Éducation sentimentale, édition de P. M. Wetherill, Paris, Gamier, 1984, p. 5; 

"Pequenas nuvens brancas paradas pontilhavam o céu — e um vago tédio parecia 

enlanguecer a marcha do vapor e tomar ainda mais insignificante o aspecto dos 

passageiros." (A Educação sentimental, tradução de Adolfo Casais Monteiro, São Paulo, 

Difusão Européia do Livro, 1959, v. 1, p. 19). Salvo nota em contrário, as referências ao 

romance vão sempre corresponder a essas edições.

11 A expressão é de Anderson Gonçalves, a quem fica registrado o agradecimento.

12 L'Éducation, p. 5; "(...) quase todos usavam velhas barretinas gregas, ou 

chapéus desbotados, fraques pretos puídos e lustrosos de roçar nas escrivaninhas, ou 

então sobrecasacas cujos botões forrados se esgarçavam (...)." (A educação, v. 1, p. 19)

13 L'Éducation, p. 6; "(...) aqui e ali, um colete posto aos ombros como xale deixava 

entrever uma camisa de algodão, maculada de café; alfinetes dourados prendiam 

gravatas esfarrapadas; tiras de pano prendiam aos pés pantufas de feltro; dois ou três 

vadios, ostentando pingalins com alças de couro, lançavam olhares de esguelha, e chefes 

de família esbugalhavam os olhos, fazendo perguntas." (A Educação, v. 1, p. 19)
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38 "Apenas a teoria pode fazer avançar as coisas, somente a teoria pode destruir." 

("Structuralisme et sémiologie", entrevista de 1968, BARTHES, ob. cit, p. 527)

39 É o que o próprio crítico lembra em outro texto. Ver "L'effet de réel" [1968], em 

BARTHES, ob. cit., pp. 479-484.

40 "Entre os pressupostos do novo dispositivo literário está a falência de ideias ou intenções 

consideradas em abstrato. Flaubert desenvolvera um arte minuciosíssima do enredo,

Para o cliché enquanto objeto de expressão mimético, ver Michael 

RIFF.ATERRE, "Fonction du cliché dans la prose littéraire", em seu Essais de stylistique 

structurale, Paris, Flammarion, 1971, pp. 161-181.

35 Sob essa perspectiva, é possível conferir o que Flaubert tinha como o propósito 

de seu Dicionário de idéias faitas: "Ele seria a glorificação histórica de tudo o que se aprova. 

Eu demonstraria nele que as maiorias estiveram sempre certas, as minorias sempre 

erradas. Eu imolaria os grandes homens a todos os imbecis, os mártires a seus carrascos, 

e tudo isso num estilo levado ao exagero, à fulgurância. Assim, para a literatura, 

estabeleceria, o que seria fácil, que somente o medíocre é legítimo, por estar ao nível de 

todos, e que é preciso desmoralizar toda espécie de originalidade como perigosa, 

estúpida, etc. Essa apologia da canalhice humana em todos os seus aspectos, irónica e 

ululante de uma ponta a outra, cheia de citações, de provas (que provarão o contrário) e 

de textos espantosos (o que seria fácil), teria por fim acabar de uma vez por todas com as 

excentricidades, quaisquer que elas sejam. Por aí eu voltaria à moderna idéia democrática 

de igualdade, na palavra de Fourier, de que os grandes homens se tomarão inúteis; e 

com tal finalidade, diria eu, é que este livro foi escrito. Encontrar-se-ia nele, em ordem 

alfabética, sobre todos os assuntos possíveis, tudo aquilo que se deve dizer em sociedade 

para ser um homem decente e amável [...] Seria preciso que, em todo o livro, não 

houvesse uma só palavra de minha pena, e que, uma vez lido, ninguém ousasse mais 

falar, com medo de dizer, naturalmente, uma das frases que nele se encontram." (Carta a 

Louise Colet de 16.12.1852, Correspondance, p. 213)

36 Roland BARTHES, S/Z [1970], Paris, Seuil, 1976 (coll "Points"), p. 146.

37 "A tarefa revolucionária da escrita não é de recusar (évincer), mas de 

transgredir." ("Sur le 'Système de la Mode' et 1'analyse structurale des rédts", entrevista 

de 1967, em BARTHES, Oeuvres completes, tome H, ed. de Éric Marty, Paris, Seuil 1994, p. 

456.)
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especializada na revelação da mentira ideológica." (Roberto SCHWARZ, Um mestre na 

periferia do capitalismo, São Paulo, Duas cidades, 1990, p. 170, grifos do próprio autor)

A bem dizer, essa noção situacional da linguagem segue uma das premissas 

elementares do materialismo: "E assim como na vida privada distinguimos o que um 

homem pensa e diz de si mesmo do que ele realmente é e faz, é preciso mais ainda nas 

lutas históricas distinguir a fraseologia e as pretensões dos partidos de sua formação e de 

seus interesses verdadeiros, o que eles imaginam ser do que eles são na realidade." (Karl 

MARX, O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, tradução de Leandro Konder e Renato 

Guimarães, 6* ed., São Paulo, Paz e Terra, 1997, p. 52; Le 18-Brumaire de Louis Bonaparte, 

Paris, Éditions Sodales, 1948, p. 199)

41 "CAMPO: a gente do campo é melhor do que a gente das cidades; invejar a 

sua sorte." (Dictionnaire des idées reçues, em FLAUBERT, Oeuvres, France, Gallimard, 1952, 

vol. II, p. 1009; "Dicionário das idéias feitas", p. 247). L'Éducation, p. 421; A Educação, v. 2, 

pp. 203-4.

42 "HARAS: a questão dos — belo tema de discussão parlamentar." (Le 

dictionnaire des idées reçues, ed. dt, p. 1012)

43 L'Éducation, p. 386; A Educação, v. 2, p. 198.

44 L'éducation, p. 348; A Educação, v. 2, p. 157; citado por Dolf OEHLER, O velho 

mundo desce aos infernos, São Paulo, Cia das Letras, 1999, p. 329.

45 "Itália: deve ser vista logo depois do casamento. Causa decepções, pois não é 

tão bela quanto se diz." ("Dicionário das idéias feitas", p. 253; Dictionnaire des idées reçues, 

p. 44.;). L'Éducation, p. 329; A Educação, v. 2, p. 138.

46 O velho mundo desce aos infernos, p. 328.

47 L'Éducation, p. 334; A Educação, v. 2, p. 142.

48 Carta a Jules Duplan de 14.3.1868 (Correspondance, ed. dt., p. 530).

49 A Educação, ed. dt., v.2, p. 101; "On se redit, pendant un mois, la phrase de 

Lamartine sur le drapeau rouge, 'qui riavait fait que le tour du Champ de Mars tandis 

que le drapeau tricolore', etc." (L'Éducation, ed. dt, p. 297.)

50 J. GARRIGUES, La France de 1848 à 1870,2* ed., Paris, Armand Colin, 2002, p. 5.

51 GARRIGUES, ob. dt., p. 5 (transcreve a História da Revolução, de Lamartine).

52 UÉducation, p. 297; A Educação, v. 2, p. 101.

53 Karl MARX, O Dezoito Brumário (...), p. 28; Le 18-Brumaire (...), p. 178.



54

137

As citações seguintes do "Dicionário das idéias feitas" de Flaubert referem-se à 

edição de Bouvard e Pécuchet traduzida por Galeão Coutinho e Augusto Meyer, pp. 

245-258.

58 E pode-se lembrar o encantamento de Frédéric diante da "elegante" senhora 

Dambreuse: "Essa, ao menos, divertia-o! Conhecia todas as intrigas mundanas, as 

mudanças de embaixadores, o pessoal das costureiras; e se lhe escapava algum lugar-comum, 

era numa fórmula tão convencional que a sua frase podia passar por uma deferência ou uma ironia

55 Nesse sentido, é de citar Balzac quando diz que, "seguir a moda", não significa 

apenas seguir vestindo luvas da moda, pois "é preciso ainda saudar, falar, cantar, 

sentar-se, discutir, comer, andar, dançar como quer e manda a moda". Enfim, é preciso se 

servir do corpo de modo "natural", "autêntico", "belo" e "indefinível", conforme manda a 

própria "moda" da roupas, do vestuário e do comportamento. E logo se vê então que, 

elevada à sua quinta-essência, a moda descobre o próprio motivo que se chamou noutro 

lugar de ficção da autenticidade.

Afinal, tal como escreve Balzac: "A moda é a rainha do mundo, ela possui em 

suas mãos o prisma agradável sob o qual os objetos mais minuciosos da vida real se 

colorem; ela dá forma a tudo; ela estoura; ele reveste todo o bem-estar do estado social 

das mais brilhantes cores; é a natureza ornada, a natureza mais bela; é qualquer coisa de 

elegante e de casto; umas vezes, viva, outras vezes, severa; desvairamento e discreção; 

uma dobra a menos, um perfume a mais; uma rosa nos cabelos de ébano, uma pérola 

sobre a fronte jovem e, então, tudo muda, tudo é melhor, tudo é bom — e tudo é belo" 

("Des mots à la mode", La Mode: revue des modes, Paris, abril-maio-junho de 1830, citado 

por Change. La mode. L'invention, ed. cit, p. 47).

56 "Espécie de máquina para entreter o sentido sem jamais fixá-lo, a Moda é sem 

cessar um sentido decepcionado, mas é sempre um sentido: sem conteúdo, toma-se então 

o espetáculo que os homens se dão a si próprios do poder que eles têm de fazer significar 

o insignificante. Ela aparece desse modo como uma forma exemplar do ato geral de 

significação, reencontrando assim o ser mesmo da literatura, /.../." (BARTHES, Système 

de la Mode, Paris, Seuil, 1967, p. 287)

57 Ver "Avant-dire au Traité du Verbe, de René Ghil", em Stéphane MALLARMÉ, 

Oeuores completes, edição estabelecida por Henri Mondor, France, Gallimard, 1945, pp. 

857-8.
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A Educação, v. 2, p. 115; L'Education, p. 310

62 A Educação, v. 2, p. 117; L/Éducation, p. 312.

63 É o que assinala o crítico Henri Miterrand quando escreve que a fala das 

personagens de Flaubert está sempre caminhando a par dos constrangimentos que a 

registram, das situações que a dirigem e orientam. Ver "Sémiologie flaubertienne: Le 

Club de 1'Inteligence", em MITERRAND, Le regará et le signe, Paris, PUF, 1987, pp. 171- 

190.

(grifos meus). Dava gosto vê-la no meio de vinte pessoas que conversavam, não 

esquecendo nenhuma, provocando as respostas que queria, evitando as perigosas! Coisas 

muito simples pareciam confidências, contadas por elas; o mais insignificante dos seus 

sorrisos fazia sonhar; enfim, o seu encanto, tal como o delicioso perfume que usava 

habitualmente, era complexo e indefinível." (A Educação, v. 2, p. 175; L'Éducation, p. 364, 

grifos meus)

59 A educação, v. 2, p. 107; L'Éducation, p. 302.

60 Para a sociedade de pensamento francesa, ver François FURET, Pensando a 

Revolução Francesa (traduzido por Luiz Marques, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989, 

notadamente pp. 185-190), mas também Paulo ARANTES, "Quem pensa 

abstratamente?", em seu Ressentimento da dialética (Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996, pp. 

85-93).
61

64 Para a definição de linguagem, língua e fala, pode-se lembrar que Saussure, em 

Curso de linguística geral, define a linguagem como uma totalidade de que a língua é 

uma parte; ora, o que excede a língua no interior da linguagem é a parole, a fala, definida 

pelo autor como um "ato do indivíduo realizando sua faculdade de linguagem mediante 

a convenção social que é a língua" (Ferdinand SAUSSURE, Cours de linguistique générale, 

Paris, Payot, 1985, p. 419). Assim, a linguagem será uma totalidade composta 

simultaneamente pela fala, concebida como um conjunto de atos de linguagem, e pela 

língua, concebida como uma convenção social pela qual o ato de linguagem se realiza. 

Nesses termos, o ideal de fala na sociedade de pensamento seria um ato de linguagem 

que não exceda em nada a convenção social que é a língua, ou seja, um ato de linguagem 

convencionalizado em todo a sua dimensão. A idéia feita é, de certa forma, uma 

realização desse ideaL
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"Psychologie des Masses et analyse du moi", em Sigmund FREUD, Oeuvres 

completes, vol. XVI (1921-1923), Paris, PUF, 1991, pp 1-83.

66 FREUD, "Psychologie des Masses et analyse du moi", ed. cit., p. 65.

67 No seu "Esboço de uma teoria geral da magia", Mauss nos oferece uma 

definição da idéia de mana: "O mana não é simplesmente uma força, um ser, ele é ainda 

uma ação, uma qualidade e um estado. Noutros termos, a palavra é ao mesmo tempo um 

substantivo, um adjetivo, um verbo. Diz-se de um objeto que ele é mana, para dizer que 

ele tem essa qualidade; e nesse caso a palavra é uma espécie de adjetivo (não se pode 

dizer de um homem). Diz-se de um ser, de um espírito, de um homem, de uma pedra ou 

de um rito, que ele tem mana, 'o mana de fazer isto ou aquilo'. Emprega-se o termo mana 

nas mais diversas formas das mais diversas conjugações, ele significa então ter mana, dar 

mana. Em resumo, a palavra subsume uma multidão de idéias, que designaríamos pelas 

palavras: poder de feiticeiro, qualidade mágica de uma coisa, coisa mágica, ser mágico, 

ter poder mágico, ser encantado, agir magicamente (...)." (Mareei MAUSS, Soáologie et 

anthropologie, Paris, PUF, 1991, p. 101).

68 A Educação, v. 2, p. 117; L'Education, p. 310.

69 Tristan TZARA, "Manifesto Dadá 1918". Em Gilberto Mendonça TELES, 

Vanguarda européia e modernismo brasileiro, Rio de Janeiro, Vozes, 1972, p. 116.

70 É o caso de notar que o enigma da cabeça de vitela não se põe apenas para o 

público do "Clube da Inteligência". Ele se põe igualmente para os leitores da Educação, os 

quais, à falta de explicações do narrador, permanecem quase até o final do romance, sem 

saber o que significam as palavras de Compain. Note-se ainda que vemos ao longo do 

romance inúmeros enigmas como esse, eventos sem nenhuma explicação aparente — 

alguns serão revelados, outros não — e que conferem certo andamento fiou à história. 

Nessa linha, pode-se lembrar a maior nebulosidade temporal desse romance.

No final da Educação, quando fazem o balanço de suas vidas, Frédéric e 

Deslauriers recordam a história de 48, além de outros acontecimentos comuns. Eles 

chegam à conclusão de que, dentre todas as experências que viveram, a melhor coisa que 

lhes aconteceu foi talvez uma ida, aliás uma fuga ingénua e juvenil de um puteiro em 

Nogent. Ora, trata-se de um fato que se deu antes mesmo do narrador começar a narrar a 

sua história, e de que nós leitores só temos notícia por meio de uma vaga alusão feita 

pelas personagens principais no começo do romance, quando Frédéric e Deslauriers
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conversam em Nogent e estabelecem seu projeto de assaltar Paris! Essa exposição como 

que nebulosa do enredo é um recurso sistemático do narrador da Educação — e será 

discutido no capítulo seguinte.

71 O Dezoito Brumário, p. 28; Le 18-Brumaire, pp. 180-1.

72 "Não foi a burguesia francesa que reinou sob Luís Felipe, mas uma fração dela: 

banqueiros, reis da bolsa, reis das estradas de ferro, proprietários de minas de carvão e de 

ferro, proprietários de florestas e a parte da propriedade fundiária ligada a eles, isso que 

chamamos enfim a aristocracia financeira." (MARX, Les luttes de classes en France: 1848- 

1850, Paris, Édition sociales, 1948, p. 39) Ou por outra: "Sob os Bourbons governara a 

grande propriedade territorial, com seus padres e lacaios; sob os Orléans, a alta finança, a 

grande indústria, o alto comércio, ou seja, o capital, com seu séquito de advogados, 

professores e oradores bem-falantes. A monarquia legitimista foi apenas a expressão 

política do domínio hereditário dos senhores de terra, como a monarquia de julho fora 

apenas a expressão política do usurpado domínio dos burgueses arrivistas" (O Dezoito 

Brumário, p. 51; Le 18-Brumaire, p. 199).

73 Em crónica dos acontecimentos de fevereiro, o próprio Baudelaíre, ao tentar 

descrever o entusiasmo coletivo que governava a França nesse momento, chama a atenção 

para esse "momento único na história", "em que os sentimentos mais diversos de tantos 

indivíduos não foram mais do que uma imensa esperança" (transcrito de Jean 

GARRIGUES, La France de 1848 à 1870, ed. cit, p. 6).

74 A Educação, v. 2, pp. 99-100; L'Éducation, pp. 295-296.

75 A Educação, v. 2, p. 105; L'Éducation, p. 300.

76 MARX, Les luttes de classes en France (1848-1850), p. 49.

77 TOCQUEVILLE, Lembranças de 1848: as jornadas revolucionários em Paris, 

tradução de Modesto Florenzano, São Paulo, Cia. das Letras, 1991, p. 94. Marx chega a 

falar mesmo de paródias de lutas passadas e de anacronismos históricos. Ver O Dezoito 

Brumário, pp. 21-3; Le 18-Brumaire, pp. 175-8.

78 Quando um homem cai morto sobre os seus ombros, a personagem sai de seu 

transe de fruição estética: "Àquele tiro, dirigido talvez contra ele, Frédéric sentiu-se 

furioso" (A Educação, p. 95; L'Éducation, p. 290).

79 A Educação, v. 2., p. 107; L'Éducation, p. 302.

80 A Educação, v. 2, p. 109; L'Éducation, p. 304.
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81 É o que afirma Tocqueville: "Foram as teorias socialistas, a que anteriormente 

chamei 'a filosofia da Revolução de Fevereiro', que mais tarde acenderam as paixões 

verdadeiras, exacerbaram as invejas e, finalmente, suscitaram a guerra entre as classes" 

(grifos meus).

Todavia, antes de se alegar que esse ponto de vista conservador procura transferir 

as causas da Revolução para os autores inconsequentes, radicais e marginalizados de 

teorias socialistas (representados na Educação pela figura de Sénécal e Deslauriers), é 

conveniente atentar para o que Tocqueville chama de o "elemento que caracterizou a 

Revolução de Fevereiro como socialista":

"Mas não se percebia que há muito o povo vinha aumentando e elevando 

incessantemente sua condição, sua importância, suas luzes, seus desejos e seu poder? (...) 

Como é então que essas classes pobres, inferiores, e no entanto poderosas, não iriam 

sonhar então com sair da pobreza e da inferioridade, servindo-se do poder? (...) Era 

inevitável que, num dia ou noutro, elas acabassem descobrindo que sua posição não era 

devida à constituição do governo, mas às leis imutáveis que constituem a própria 

sociedade; e assim seria natural perguntar-se se não tinham o poder e o direito de mudar 

também essas leis imutáveis que constituem a própria sociedade. (...) Não seria 

necessário, portanto, não digo eliminar a propriedade, mas que pelo menos a idéia de 

eliminá-la se apresentasse ao espírito dos que dela não desfrutavam?"

Enfim, e tal como reconhece Tocqueville, é sobre o solo vivido das insatisfações e 

da pobreza que as idéias socialistas puderam germinar e crescer. (Lembranças de 1848, ed. 

dt, pp. 94-5)

82 "Braço: Para governar a França, é preciso um braço de ferro." ("Dicionário das 

idéias feitas", em Bouvard e Pécuchet, ed. dt, p. 246)

83 A Educação, v. 2, p. 104; L'Éducation, p. 299.

84 Emest LABROUSSE, "Comment naissent les Révolutions: 1848, 1830, 1789". 

Em Actes du Congrès historique du centenaire de la Révolution de 1848, Paris, PUF, 1948, p. 17.

85 A Educação, v. 2, p. 105; L'Éducation, p. 300.

86 A propósito, pode-se lembrar Nietzsche quando diz: "O direito senhorial de 

dar nomes vai tão longe que nos deveríamos permitir apreender a própria origem da 

linguagem como expressão de poder dos dominadores: eles dizem 'isto é isso e isso', eles 

selam então cada coisa e acontecer com um som e por meio disso, ao mesmo tempo,
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Mas é de não desaprovarmos tanto o cinismo. A bem da verdade, o cinismo não se 

encontra nas palavras que exprimem as relações de força; ele se encontra antes nas 

próprias relações forças desse mundo. Nesse sentido, o cinismo não deixa de ser 

expressão da crueldade das relações estabelecidas aqui, traindo o segredo da ordem 

burguesa ou, digamos, sua culpa primordial. De mais a mais, mudando as palavras, não 

mudamos as coisas, o próprio estado das relações de força neste mundo. Tal como 

adverte o narrador da Educação: diante da violência de junho, "A razão pública estava 

desorientada, como após os cataclismas da natureza. Houve pessoas inteligentes que 

ficaram idiotas para o resto da vida" (A educação, v. 2, p. 149; UÉducation, p. 317).

87 Wolfgang Kayser lembra que "De modo ainda mais oculto do que Baudelaire 

em Fleurs du Mal, Flaubert presta sua homenagem aos vencidos. Figuras humanas 

autênticas, em Salambô como na Éducation sentimentale, só existem entre os vencidos, entre 

as mulheres e os revolucionários que são liquidados. Isso não parece ser fruto do acaso, 

num autor que controla tão rigorosamente cada uma das suas frases, e parece legítimo ver 

aqui — e não nas maldições, feitas em privado, à Comuna em 1871 — a opinião decisiva 

de Flaubert sobre os vencidos do século XIX." (Introdução à Literatura Comparada, tradução 

de Teresa Alegre, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1989, p. 185-6)

88 A Educação, p. 149; L'Éducation, p. 340.

Victor MAROUCK, Juin 1848, France, Les amis de Spartacus, 1998, p. 67.

90 Nessa linha caminha a análise de Marx quando diz: "Precisamente, porque 

Luís Napoleão não era nada, ele podia tudo significar, salvo a si mesmo." (Les luttes de 

classes en France, p. 73)

91 "Unicamente sob o segundo Bonaparte o Estado parece tomar-se 

completamente autónomo." (MARX, O Dezoito Brumário, p. 126; Le 18-Brumaire, p. 257)

92 Citado por MARX, O Dezoito Brumário, p. 107; Le 18-Brumaire, p. 241.

tomam a posse deles." (Friedrich NIETZSCHE, Para a genealogia da moral, citado por 

Wolfgang MULER-LAUTER, A doutrina da vontade de poder em Nietzsche, tradução de 

Oswaldo Giacoia Júnior, São Paulo, Armablume, 1997, p. 78)

Não seria o caso de discutir então o caráter problemático do cinismo? Afinal, 

chamar a violência dos burgueses na matança de junho de uma lição de filosofia 

contemporânea sobre o conceito de verdade é incorrer em eufemismo — e tucanar a 

violência.
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fechado) 

análise,

"A realidade crua da opressão denunciava o lado irreal da fraseologia 

libertária, igualitária e fraterna, em que no entanto se apoia a nova ordem." (Roberto 

SCHWARZ, Uni niestre na periferia do capitalismo, ed. cit., p. 167)

94 De passagem, pode-se notar como, em ensaio de 1953, a crítica de Barthes 

reconhecia essa mudança de matriz social que se acha na base dos romances de Balzac e 

de Flaubert: "O que separa 'o pensamento' de um Balzac e o de um Flaubert, é uma 

variação de escola; o que opõe a escritura de ambos é uma ruptura essencial, no 

momento exato em que duas estruturas económicas formam uma charneira, acarretando, 

na sua articulação, modificações decisivas de mentalidade e de consciência." (O grau zero 

da escritura, tradução de Anne Amichan e Álvaro Lorencini, São Paulo, Cultrix, 1971, p. 

27.)

95 Georg LUKACS, Histoire et conscience de classe, traduzido do alemão por Kostas 

Axelos e Jacqueline Bois, Paris, Les éditions de Minuit, 1960, p. 131.

96 Analisando o romance I Malavoglia (1881), Antonio Cândido estabelece uma 

convergência entre o elemento linguístico (voz narrativa) e o elemento social (mundo

no plano da composição do romance de Giovanni Verga. De acordo com essa 

o estilo indireto homogeneizador empregado pelo narrador favorece a 

convergência entre mundo social e voz narrativa. A eficiência desse estilo 

homogeneizador depende de um sistema coeso formado por lugar-comum, repetição e 

provérbio. Enfim, qualquer leitor do ensaio nota a dívida que a presente análise da 

Educação possui com a do romance de Verga. É o caso de ressaltar porém: o narrador de 

Verga figura uma pequena cidade na costa da Sicília; o narrador da Educação, a Paris de 

meados do século XIX. Ver "O mundo-provérbio", em Antonio Cândido, O discurso e a 

cidade, 2* ed., São Paulo: Duas Cidades, 1998, pp. 95-122.

97 Citado por PROUST, ed. cit., p. 590. É Proust quem sugere: "A Educação, à 

qual, pela vontade certamente de Flaubert, poder-se-ia amiúde aplicar essa frase da 

quarta página do próprio livro."

98 Theodor ADORNO, "A posição do narrador no romance contemporâneo", em 

Textos escolhidos, São Paulo, Abril Cultural, 1983, col. "Os pensadores", p. 270.

99 "Manifesto do Partido Comunista", tradução de Marcus Vinícius Mazzari, 

Estudos Avançados, São Paulo, set.-dez. 1998, vol. 12, n° 34, pp. 7-46.

100 "Manifesto do Partido Comunista", ed. cit., p. 10.
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as eventos da narrativa, além de comentá-los e explicar-lhes o sentido, uma vez 

que os conhece intimimamente e, ainda assim, lhes guarda um relativo 

distanciamento, para calma e serenamente narrá-los. Em suma: apresentando-se 

como um deus criador e ordenador o narrador do Pai Goriot, pode inventar de 

maneira deliberada a ordem verossímil de seu mundo romanesco.2

O narrador da Educação é onisciente como o do Pai Goriot. No entanto, 

passamos a viver com a Educação num mundo mais problemático. Assim, o 

horizonte do narrador se revela aqui mais reduzido e limitado. Pode-se dizer que 

o narrador conhece, ou apresenta a nós leitores menos explicações do que poderia. 

Assim, diante de alguns eventos da Educação, chegamos a compartilhar quase a 

mesma ignorância das personagens ali envolvidas, uma vez que o narrador não 

vem ao auxílio do leitor para lhe oferecer qualquer informação a mais sobre o que 

se passou. Certa passagem confusa e frouxa acontecida na Educação, uma cena tão 

débil que poderia passar despercebida a um leitor mais desatento, pode servir 

como um exemplo de que o narrador não se dispõe a apresentar muitas 

explicações e esclarecimentos sobre cenas que ele próprio narra.

A 24 de maio de 1843, em festa dedicada à esposa de Amoux, Frédéric se 

acha na casa de campo do proprietário da Arte industrial.3 Ali estão presentes 

família, amigos e convidados que, um após o outro, oferecem seus presentes à 

Marie Amoux. À hora da partida, sem dispor de nada comprado na cidade para 

agradar à esposa, Jacques Amoux decide recolher algumas rosas no jardim e 

entregá-las. Feito o ramo de flores, ele o ampara com um papel que tinha no bolso 

e, "com certa emoção" e gravidade, oferece-o como presente. Sua esposa, de trato 

fácil e delicado, recebe o ramalhete amavelmente. Mas, como se corta no alfinete 

utilizado para amarrar as flores, retira-se para o quarto, a fim de cuidar do 

pequeno ferimento. Ora, quando ela retorna da casa, mostra-se visivelmente 

irritada. Não deseja mais o presente do marido nem qualquer amabilidade. Na 

carruagem, ao lado de Frédéric, ela volta para Paris melancólica e tristonha.

Assim é exposta a cena. Nada sabemos das causas que levaram Marie 

Amoux da alegria à melancolia, porque o narrador nada fala sobre isso, o que
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Si 1'arche est vide ou tu pensais trouver ta loi,
Rien n'est réel que ta danse:
Puisqu'elle n'a pas d'objet, elle est impérissable.
Danse pour le désert et danse pour 1'espace.

Henri Franck1

Pode-se imaginar, em princípio, que a narração de um narrador onisciente 

constitui um enredo não-perspectivado. Ora, tal narração é bem diferente da de 

um narrador-personagem, cuja narração se baseia numa perspectiva interna ao 

enredo; por outro lado, ela distingue-se também da de um narrador-testemunha, 

cuja narração constitui um caso de perspectiva externa ao enredo. Mas, olhando 

mais de perto, vamos perceber que o narrador onisciente não pode possuir uma 

não-perspectiva do enredo, o que tomaria impossível sua tentativa de narrar uma 

história. A bem dizer, o narrador situado na terceira pessoa perspectiva o enredo 

de maneira incerta e variável, oscilando entre os pontos de vista das personagens 

e de uma virtual testemunha.

No caso do romance de Balzac, O pai Goriot, o narrador sabe e coordena 

tudo; ele é quem de maneira deliberada cria a grande ordem do mundo dentro 

das páginas desse romance. Assim, contrariando o foco de visão estreito das 

personagens, cujos horizontes mostram-se muito limitados, pois vivem uma 

vidinha ajustada a seu horizonte estreito de consciência, o narrador romanesco 

possui um horizonte mais amplo, ilimitado mesmo. Enquanto criador desse 

universo, ele é o mestre absoluto do tempo e do espaço, realizando ali o que 

permite o pensamento. Logo, sem nenhuma das dificuldades próprias de um 

narrador "real", que precisa contar com possibilidades físicas e psíquicas, o 

narrador de Balzac registra histórias na medida mesma em que possui ali todos os 

poderes da natureza e do espírito. Ele organiza não só as condições, como ainda
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somente as promessas de um

pode levar o leitor a imaginar que se passou algo que ele não viu (ou, mais 

simplesmente, a dizer que a Educação é um romance maçante, pois as cenas não 

funcionam direito, uma vez que estão mal compostas por Flaubert, enfim?).

Por outro lado, pode-se dizer que, embora esteja narrada dessa forma na 

Educação, não foi bem assim que a cena aconteceu; pois, conservando à vista dos 

leitores as causas e os efeitos, o encadeamento ainda lhes faltaria. O narrador não 

conta que Jacques Amoux, decerto, envolveu seu presente à esposa com a carta de uma 

amante. Mas foi o próprio narrador que, páginas antes, afirmara ter o senhor 

Amoux recebido, das próprias mãos de Frédéric, um bilhete da Vatnaz.4 O 

proprietário do Arte Industrial o colocara no bolso, junto a um outro amontoado de 

papéis, no mesmo bolso do qual tirará a seguir "um papel ao acaso", para 

embrulhar o presente da esposa.5 Nesse sentido, pode-se concluir que Marie 

Amoux está abatida e tristonha, em razão da leitura dessa carta amorosa escrita 

pela Vatnaz a seu marido.

Dito isso, é preciso acrescentar esse encadeamento, embora seja o único a 

permitir uma clara compreensão do episódio da despedida na casa de campo, ele 

não passa de uma suposição, uma conjectura que o narrador não confirma em 

lugar algum. Portanto, mesmo depois de termos chegado a uma hipótese bem 

plausível, a verdade é que tampouco se pode concluir ser isso de fato o que 

aconteceu.6

Tudo somado, o exemplo atesta que na Educação até mesmo um pequeno 

incidente — e o que se pode dizer então do romance enquanto um todo? — 

desanda numa espécie de aporia, que reclama incessantemente uma resposta, mas 

não aceita jamais solução. Nesses termos, o débil e enigmático deriva justamente 

do apelo que o trecho perfaz a um sentido, que se oculta porém a ele próprio. A 

bem dizer, o trecho não se contenta com sua expressão literal ou consigo mesmo; 

à semelhança de um daqueles enormes pacotes de presente que provocam uma 

tremenda expectativa e que, depois de abertos, revelam mais pacotes, que vão se 

tomando cada vez mais menores, até todo o presente desaparecer e deixar 

presente maravilhoso — o trecho em pauta da
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Educação exige e reclama de maneira incansável uma interpretação, que no entanto 

jamais poderá se mostrar satisfatória.

Em todo caso, fica aqui a evidência de que a Educação reclama um leitor que 

utilize sua imaginação para relacionar pistas, formular hipóteses, estabelecer 

correspondências, senão muito que é contado pelo narrador poderá lhe parecer 

uma série de eventos esparsos a oferecem a impressão de um entrecho vago e 

flutuante. Nesse sentido, pode-se oferecer vários exemplos; ao acaso, e para além 

do mistério que envolve a menção à aventura na casa da Turca logo na abertura e 

do enigma da cabeça de vaca que vimos no "Clube da Inteligência" e que será 

mencionado mais duas vezes no romance,7 pode-se recordar o guarda-chuva que, 

por distração, Frédéric quebra em visita à casa dos Amoux; ele acredita ter 

quebrado uma jóia da amada.8 (Aliás, de acordo com Jacques Amoux, por esses 

tempos sua esposa estaria em viagem pela casa de sua mãe adoentada, o que, 

páginas depois, não será propriamente confirmado por sua esposa — e os leitores 

quedam então por entender as razões desses impasses e o que de fato se passou.) 

Assim, não levando em conta as pistas que o levariam a deduzir que o adorno 

quebrado não é da senhora, mas de uma amante de Amoux, Frédéric presenteia 

sua amada com um guarda-chuva semelhante, acrescentando que pagava "quase 

uma dívida". Então, aproveitando a surpresa de sua esposa, que nada entende do 

que o jovem lhe fala, Amoux intervém chamando a todos para a mesa e pondo um 

fim naquela conversa. Mas, pela gafe, o proprietário do Arte industrial não deixará 

de dizer aos ouvidos de seu amigo: você não é muito esperto!".9

Outro ponto obscuro que pode ser trazido à memória — e de que 

precisamos um pouco de malícia para desvendá-lo — é o que paira sobre a vida 

da Vatnaz. De início, logo na primeira parte do romance, quando Frédéric e seus 

amigos partem para uma noitada em um baile público, vemo-a ali, de maneira um 

pouco estranha, cumprimentando com calor um Dussardier frio e indiferente: ela 

elogia então seu caráter, dizendo que ele possui o "gênio do coração".10 Mais 

tarde, numa ardorosa discussão em que ela argumenta em defesa do socialismo 

da emancipação das mulheres, Rosanette lhe retruca de maneira agressiva: "eu
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conheço suas opiniões políticas", "eu não roubo ninguém", o que leva o narrador, 

ajustado ao ponto de vista de Frédéric, a dizer: "Entre elas, evidentemente, 

sobreveio alguma coisa mais capital e mais íntimo do que o socialismo".11 Ora, 

após essas insinuações, Vatnaz abandonará o debate, retirando-se ressentida para 

sua casa. Mais tarde, quando Dussardier está ferido e acamado, Vatnaz lhe ajuda, 

prestando-lhe socorros e atendendo-lhe os menores desejos; a julgar por 

Dussardier, que nada mais diz a Frédéric, "por interesse".12 Finalmente, ficaremos 

sabendo, se acreditarmos na explicação do narrador próxima ao final do livro, que 

a Vatnaz teria roubado o caixa de uma loja em que esteve empregada, e 

Dussardier, seu colega de trabalho, estando consciente do caso, não lhe 

denunciou. E eis aí que, somente depois de muitas páginas e de muito esperar, 

vamos ter uma mais perfeita dimensão dos motivos que levam Vatnaz a dedicar 

tanto carinho e consideração por Dussardier.13

Nessa mesma linha, é de notar a trama complicada de relações que se 

estabelece entre Martinon e a família Dambreuse — uma trama que parece 

determinar boa parte do destino de Frédéric ali, ainda que ele próprio não tenha 

uma boa consciência disso. Afinal, a certa altura, é possível perceber que 

Martinon agracia com mil e um cuidados o senhor Dambreuse, enquanto dispusta 

com o Visconde de Cisy o coração da sobrinha do capitalista, a jovem feiosa 

Cédle, e descompromete-se com sua antiga amante, a própria senhora 

Dambreuse.14 Assim, depois de adquirir a confiança de seu tio, Martinon 

decide-se por casar com Cécile, o que lhe renderá toda a herança do senhor 

Dambreuse, pois o testamento do capitalista nada reserva para sua esposa, mas 

tudo oferece para sua sobrinha, que é, em verdade, sua filha natural — e nós, 

leitores, ficamos então nos perguntando: até que ponto Martinon serviu-se da 

sorte? Até que ponto ele tinha consciência do que aconteceria após a morte do 

capitalista? Até que ponto tudo não passa de uma encenação armada para o 

ingénuo Frédéric? Afinal, mais adiante o próprio Martinon e todos os membros 

da casa, desde os empregados e Cécile, até o senhor Dambreuse, ajudam Frédéric 

na conquista amorosa da senhora.15 Esta, aliás, bem pode ter consciência do
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testamento de seu marido e estar assim fingindo quando, diante de seu amante, 

chora e se desespera por não receber nada da herança, tudo apenas para evitar 

uma separação e se casar com Frédéric.

Não é menos estranho o que se passa no passeio de Frédéric e Rosanette 

pelo Jockey. E que a determinada altura desse passeio, enquanto divide seu carro 

com Rosanette, Frédéric tem a suspeita de que a senhora Amoux o observa de um 

cabriolé a cem passos distante.16 Com efeito, é a própria senhora Amoux que se 

encontra lá a espioná-lo, tal como mais tarde teremos consciência, porque ela 

própria o confessa a Frédéric.17 Mas então o leitor pode perguntar-se: por que ela 

estaria ali naquele momento? A primeira hipótese é a de uma carta anónima 

remetida para a senhora Amoux. Trata-se de um estratagema no qual tomam 

parte Jacques Amoux e a Marechala. Afinal, ambos são favorecidos com a ida da 

senhora Amoux às corridas: desde há muito Jacques Amoux pedia a Frédéric que 

admitisse junto à sua esposa ser o amante da Marechala, para livrar seu moral. 

Para essa hipótese, contribui a inesperada carta da Marechala para Frédéric; pois, 

sem maiores explicações senão os clichés amorosos de rotina, ela escreve ali que 

espera Frédéric no dia seguinte, para levá-la às corridas. Mas é de notar que os 

manuscritos do romance indicam um estratagema ligado a uma carta anónima, 

escrita não pela Marechala, mas pela Vatnaz, bem como um desencontro casual.18 

Enfim, é difícil estabelecer uma certeza: teria a Marechala participado do ardil? 

Teria Vatnaz escrito a carta a pedido de Jacques Amoux, que tenta comprometer 

Frédéric aos olhos de Marie Amoux? E a pergunta nos remete para dentro de 

infindáveis tramas romanescas, próprias a esse triângulo amoroso machadiano, 

formado pelo senhor Amoux, pela esposa e por Frédéric; ora, parece que aqui 

nada é claro e evidente, a não ser pelo uso da força e da violência. Tudo somado, 

a ida da senhora Amoux às corridas, para encontrar Frédéric e a Marechala em 

um passeio amoroso, esse motivo romanesco não conhece muitas explicações no 

entrecho do romance, já que o narrador pouco o esclarece — o que pode levar um 

leitor mais desatento nem ao menos percebê-lo.
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Assim é que, para um leitor contumaz dos romances de Balzac, a 

pesperctiva do romance de Flaubert pode parecer fria ou, até mesmo, distante e 

vaga. Mas é o caso de notar que esse narrador não rejeita a representação de 

peripécias romanescas nem de profundos sentimentos do coração. Tanto é assim 

que as suas personagens se entregam a tremendas paixões, tristezas e cóleras; é 

suficiente aludir, ao acaso, à paixão de Frédéric pela senhora Amoux, ao 

entusiamo de Dussardier com a República ou, ainda, ao desespero a que se 

entrega a senhora Dambreuse quando vê que o testamento do marido lhe falta.19. 

Mas é de notar que esses serão sentimentos experimentados pela personagem e não 

pelo leitor ou pelo narrador, que evita misturar as emoções das personagens com 

as nossas, à maneira do que vimos na despedida na casa de campo onde os 

sentimentos de Marie Amoux se convertem para nós em algo idiossincrático e 

volúvel.

Tal como se pode concluir, esse modo de narrar instaura uma espécie de 

situação de estranhamento; ele faz com que a mais comum narração romancesca 

de um indivíduo em estado de tristeza soe estranha e, até mesmo, surpreendente. 

A diferença de Balzac, a narração em Flaubert não visa mais identificar o leitor 

com a personagem que sofre e aventura-se em busca da realização de seus ideais, 

mas antes fazer com que o leitor estranhe a narração do mais natural e verossímil 

estado de arrebatamento ou melancolia. Noutras palavras: não se trata apenas de 

rejeitar a possível empatia do leitor pela personagem que se decepdona com a 

vida e conhece a felicidade apenas na idealização — mas de tornar as atitudes 

mais comuns das personagens algo anormal e extraordinário, chamando a atenção 

para outros aspectos, tais como o de que se trata aqui apenas de ficção romanesca.

Nesses termos, a Educação convida o leitor a participar na montagem do 

"sentido" do romance; ela pede um leitor disposto a pensar os mais variados 

índices deixados pelo narrador, uma vez que este não vai lhe oferecer uma síntese 

do que se passa na própria narrativa. Por meio dessa exigência, o autor parece 

tentar evitar a todo o momento o hipnotismo, o transe, o processo de identificação 

com as personagens romanescas. Bem vistas as coisas, esse é um processo do qual
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seriam vítimas espontâneas os leitores de romances, que chegam mesmo a se 

perder na narrativa ficcional e esquecer sua identidade, quando não sua própria 

realidade, vivendo assim como se a própria vida fosse uma espécie de ficção, uma 
X

ficção da autenticidade romanesca. É um atestado disso o traço caricatural e farsesco 

das personagens da Educação — visto no primeiro capítulo deste estudo. Mas é de 

notar que o fenômeno também é evocado pelo sentimento de prazer e alheamento 

que, junto à multidão nas jornadas revolucionárias, toma a personagem principal: 

ali, Frédéric tem a sensação de que estava assistindo a um espetáculo em que "os 

mortos não pareciam verdadeiros mortos".20

Posto em relevo esse travejamento sistemático do modo narrativo da 

Educação, é o momento de realizar aqui um breve resumo de alguns pontos 

desenvolvidos ao longo deste trabalho — a fim de se perguntar, em seguida, pelo 

próprio sentido do emprego destes recursos pelo narrador.

O que a Educação realizou para estar à altura de seu tempo? De saída, é o 

caso de lembrar que o narrador da Educação assimila, de maneira metódica e 

organizada, à forma de seu romance, a experiência (a que se deu o nome aqui de 

experiência do fracasso das idéias liberais) de cuja narração dependia a fatura do 

romance O pai Goriot, de Balzac. Isso acarretou alterações de monta no estilo e na 

composição do romance de Flaubert. No entanto, a mudança que mais parece 

chamar a atenção é a realizada na posição do narrador. Salta à vista o seu recuo 

de cena, a ponto de chegar a fazer figura até de neutro e imparcial.

Mas vimos que é o seu distanciamento da matéria que lhe assegura a 

impassibilidade. Ou seja, a fisionomia objetiva desse narrador é o resultado de 

uma série de recursos formais — tal como esse que acabamos de ver acima, no 

qual o narrador suspende ou, por assim dizer, põe entre parênteses o efeito do cliché 

romanesco. Trata-se de recursos técnicos a cujo emprego o narrador deve o 

distanciamento, mesmo quando entremeado integralmente ao assunto que narra.
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Nesses termos, é como se o narrador quisesse chamar a atenção não só para o que 

é representado por sua narração, onde vemos em jogo os nossos problemas e 

experiências "reais", o nosso destino ruim em repetição eterna; mas quisesse 

também — e ao mesmo tempo — chamar a atenção para o fato de que se trata 

aqui somente de uma narração, e de que desse modo o andamento verossímil das 

coisas tem algo de farsesco, na medida em que poderia ser de outro modo, e não é. 

Ao ressaltar que o estilo do narrador se limita a um fluxo constante de primeiras 

impressões, o ensaio de Proust expôs alguns dos recursos da Educação (no 

universo da Educação, tal como adverte Proust, "as coisas têm tanto de vida 

quanto os homens"21). A esses recursos se deve então acrescentar o estilo indireto 

homogeneizador, cujo emprego, devido a traços como a idéia feita, a 

estandardização e a moda, agrava o distanciamento, e não vai sem ironia.

Estabelecido esse resumo, pode-se evocar agora mais um dos traços da 

ironia do narrador da Educação. Tal como os estudiosos do romance ressaltam, 

uma das maiores ironias desse romance se acha nas associações, aliás nos 

a História pública francesa (com maiúscula) e a história 

privada das personagens. Uma ironia de que já tomamos conhecimento no 

segundo capítulo deste estudo, quando vimos no episódio do "Clube da 

Inteligência" uma espécie de alegoria do processo político que leva Luís Bonaparte 

ao posto de Imperador.22 Trata-se de uma forma de ironia estranha ao romance 

histórico clássico, uma vez que ali — para recuperar as conclusões do primeiro 

capítulo deste trabalho — as relações entre heróis nacionais, personagens 

principais e personagens secundários, entre esfera pública e privada, gravitam ao 

redor de tendências populares que consagram o romance à história de um povo 

em formação. Nessa linha, é fundamental em um romance de Scott como Ivanhoé 

certa unidade delicada e engenhosa entre os indivíduos e o mundo que os 

circunscreve. Existe aqui uma espécie de relação interior verossímil no confronto 

dos interesses das personagens com a realidade das coisas. A atuação das 

personagens se desenvolve de maneira inteligível, dentro de um 

inteligível, na medida em que o tempo envolve, no mesmo passo, indivíduos e
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sociedade. Essa perspectiva temporal, cobrindo a tudo, imprime então uma forma 

às ações das personagens, bem como aos eventos da narrativa, constituindo por 

fim um princípio que representa de maneira retrospectiva a própria história da 

formação do Estado nacional na Inglaterra.

Mas posto essa perspectiva do tempo no romance histórico de Scott, cabe 

perguntar: qual seria o sentido da narrativa histórica da Educação? É de notar que 

certas ironias históricas — ou próprias do decorrer dos eventos da história — 

estão presentes na vida da personagem principal. Lembremos que Frédéric e a 

senhora Amoux marcam involuntariamente o seu primeiro encontro amoroso 

para o dia da eclosão da Revolução de Fevereiro. Nesse mesmo dia, assim como 

socialistas e realistas se uniam para fundar a república social, de igual modo o 

apaixonado e romântico Frédéric se unirá à cocote e realista Rosanette. Este casal 

vai gozar de seu idílio a um só tempo amoroso e farsesco em Fointanebleau — 

enquanto os revoltosos de junho são massacrados nas ruas de Paris. Em 2 de 

dezembro de 1851, no golpe de Luis Napoleão, Frédéric experimenta em uma 

vertiginosa sequência: primeiro, a venda pública do património de sua amada 

Marie Amoux, desde seus móveis até suas roupas e jóias; segundo, o rompimento 

de sua relação amorosa com a senhora Dambreuse; terceiro, o casamento de 

Deslauriers e da pequena Roque em Nogent, uma união de que não tinha 

consciência; finalmente, a morte de seu amigo Dussardier pelas mãos de Sénécal.

Romance sem acontecimentos e sem um enredo armado, a Educação expõe 

indivíduos arrastados e submetidos à fatalidade da história do mundo, indivíduos 
«> 

que se agitam em vão, porque sempre se mostram a meio caminho da consciência 

de sua própria significação e da permanente alienação. Mas como explicar, ainda 

assim, essas ironias da história, esses cruzamentos entre a história pública francesa 

e a história privada de Frédéric? Acasos fortuitos da vida de Frédéric? Se não, 

qual seria o sentido dessas coincidências históricas irónicas e diversionistas, visto 

que não iluminam o sentido da história pública francesa, nem tampouco o da 

história privada de Frédéric?
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A segunda parte vai de 15 de dezembro de 1845 a 23 de fevereiro de 1848 e 

figura, portanto, 2 anos e 2 meses em 191 páginas. Trata-se de um momento em 

que, comparada à da primeira parte, a velocidade da narração é bem menor; o 

andamento da narrativa é mais lento e condensado; vemos que a narrativa se vê 

obrigada a concentrar em seu movimento mais eventos, situações e 

enquadramentos. Frédéric participa agora da sociedade parisiense, e possui boa

Para responder à pergunta, convém retomar a história do romance, 

chamando a atenção para alguns aspectos do tempo figurado pela Educação, 

aspectos tais como a sua velocidade (a relação entre a duração temporal dos 

eventos narrados e a extensão espacial do texto em páginas e linhas) e o seu 

próprio tempo narrativo — e lembremos que, ao fim do romance, o tempo do ato 

narrativo se toma simultâneo ao tempo da narração, tal como se o narrador não 

estivesse mais contando uma história que se deu no passado, mas contasse uma 

história que se dá no seu próprio presente.23

A primeira parte começa a 15 de setembro de 1840 e termina em 14 de 

dezembro de 1845, o que compreende 5 anos em 101 páginas. Mas, tal como se 

viu no primeiro capítulo deste estudo, a velocidade da narração não segue de 

maneira invariável; pelo contrário, ela oscila ao longo das páginas à medida que a 

própria história de Frédéric avança ou estanca. É de ressaltar nesse sentido que, 

no sexto capítulo dessa primeira parte, acompanhando o sentimento de 

desolamento que toma a personagem principal quando passa a morar em Nogent, 

o curso do romance conta mesmo com uma elipse temporal. Vemos aqui um 

pequeno segmento do romance marcar uma larga duração do tempo: Frédéric 

"levantava-se tarde, e ficava a olhar da janela as carroças que passavam. 

Sobretudo os seis primeiros meses foram abomináveis".24 A abreviação temporal 

garante, nesse momento, que a narração não chegue mesmo a parar de vez. Tudo 

somado, essa primeira parte termina com Frédéric partindo para Paris, não como 

um jovem que vinha fazer o seu curso de Direito, mas como um homem formado 

e possuidor de uma boa renda, condição devida a uma bem-vinda herança 

familiar.
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acolhida na casa de Amoux e do capitalista Dambreuse. Assim, ele não só 

reencontra a sua amada, Marie Amoux, cujo frio acolhimento vai decepcioná-lo, 

mas também conhece Rosanette, a "Marechala", uma bonita cortesã, amante de 

Jacques Amoux. Enfim, com uma boa renda e com uma estampa de jovem 

promissor, Frédéric conhece diversas oportunidades em Paris e se vê dividido 

entre tentações diversas, oscilando de uma a outra: de um lado, Rosanette e os 

encantos de um amor confortável e burguês; de outro, o amor idealizado e 

romântico pela sra. Amoux, quem ele tenta em vão seduzir; por fim, a rica 

senhora Dambreuse, quem poderia ajudá-lo a realizar suas ambições mundanas.

Depois de uma longa sucessão de festas, recepções, comprometimentos, 

desconversas, tergiversações e acontecimentos de toda sorte — chegamos aqui a 

ver Frédéric a ponto de duelar com o Visconde de Cisy por causa de uma 

"difamação pública" —, a personagem principal decide retomar à sua cidade de 

origem e esposar a provinciana e ingénua senhorita Roque. Mas, após uma 

estadia frustrante em Nogent, ele parte novamente para Paris, onde reencontrará 

mais uma vez Marie Amoux. Ela aceita um encontro com Frédéric. Contudo, 

enquanto se luta nas mas de Paris, este vai esperar em vão por sua amante. Não 

porque estamos em 22 de fevereiro de 1848, em plena Revolução de Fevereiro, 

mas porque o filho mais jovem de Marie Amoux sofre um ataque de empe, uma 

obstrução da laringe devido a um processo inflamatório. A doença chega a 

provocar sufocamentos na criança, para desespero da boa mãe em vigília. Tudo 

somado, a segunda parte do romance termina com um Frédéric furioso e 

decepcionado. Ele ignora a situação apreensiva da amada e vai se consolar nos 

braços de Rosanette, enquanto ouve movimento e disparos pelas mas da cidade: 

"Ah! Estão dando cabo de alguns burgueses", diz tranqúilamente a personagem, 

pois, tal como adverte o narrador, "há situações em que o menos cmel dos 

homens se acha tão alheado dos outros, que era capaz de assistir, sem a menor 

emoção, ao desaparecimento do gênero humano"!25

A terceira parte começa a 24 de fevereiro de 1848 e termina inidalmente em 

3 de dezembro de 1851 e, depois, definitivamente no inverno de 1868; ela
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compreende, assim, quase 21 anos em 146 páginas. Aqui vemos Frédéric às voltas 

com a história francesa e, mais precisamente, com Revolução de 48. Tal como se 

viu no segundo capítulo deste trabalho, ele tenta se candidatar a deputado por sua 

região de origem, visita várias sociedades de pensamento e, por fim, conhece o 

fiasco de sua participação no "Clube da Inteligência". Freqiientando como amante 

a casa de Rosanette, Frédéric descobre que ela ainda mantém sua ligação amorosa 

com Jacques Arnoux. Disposto a uma reconciliação definitiva, ele parte com a 

amante para um passeio no castelo de Fontainebleau. Mas, durante sua estadia 

ali, ele lê a notícia de que Dussardier, combatendo os insurretos, se ferira 

gravemente — ainda acamado, Dussardier dirá que "talvez devesse ter estado do 

outro lado, com os operários; porque, afinal, quanta lhes tinham prometido sem 

cumprir".26 Frédéric, tomado de arrependimento pela sua alienação dos 

acontecimentos, decide voltar para Paris; ele toma consciência assim do estado 

calamitoso em que se acha a cidade durante a guerra civil de junho.

Em seguida, ele tem um filho da Marechala, que morrerá logo nos 

primeiros meses de vida. Esse filho, aliás, é um atestado de que o tempo da 

Educação não tem de maneira alguma como modelo o tempo sensível e abstrato 

que medimos pelo relógio no nosso dia-a-dia, mas sim uma expressão artística; se 

não, como explicar que o período de gravidez de Rosanette dura mais de dois 

anos e, se não prestarmos inteira atenção a isso, nem nos daremos conta do 

equívoco no romance? Frédéric toma-se agora amante da senhora Dambreuse e 

se vê abandonado pela senhora Arnoux, que partiu de Paris depois da falência do 

marido. Depois da morte do capitalista, mesmo não contando com a fortuna do 

marido, que deixa os seus bens à filha ilegítima, ele decide se casar com a viúva. 

Mas, diante de um leilão no qual os bens dos Arnoux são vendidos e dos eventos 

históricos que levam ao golpe de Estado de Luis Napoleão, Frédéric decide 

romper com a senhora Dambreuse, voltar a Nogent e esposar a filha do senhor 

Roque. Mas, quando chega à cidade, vê a sua pretendente se casando com seu 

amigo Deslauriers, que tinha se tomado prefeito da cidade. De regresso a Paris, 

Frédéric ainda reconhece junto a uma manifestação Dussardier. Diante da brigada
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policial de Napoleão, ele vê o amigo gritando: "Viva a República!", e tombando 

de costas, com os braços cruzados, assassinado pelo próprio Sénécal.27

Quinze anos mais tarde, em março de 1867 — e este silêncio, logo após essa 

sequência de desastrosos acontecimentos, observa Proust, é o maior atestado dos 

traços musicais da Educação — a senhora Amoux faz uma visita à casa de Frédéric. 

Eles confessam seu amor recíproco; ela se oferece a Frédéric, que a rejeita em 

nome das lembranças e do amor passado. Depois, quase dois anos mais tarde, no 

inverno de 1868, vemos as duas personagens principais fazendo o balanço de suas 

vidas. Aqui percebemos, por meio de uma observação do narrador ("Em 

princípios deste inverno, Frédéric e Deslauriers conversavam ao canto da lareira 

/.../"),28 que o tempo físico ou externo da narração se reencontra aqui com o 

tempo interno ou próprio da narração e que, além disso, há por trás de toda essa 

narração um narrador implícito e, por assim dizer, sensível e "real", uma vez que 

ele próprio se localiza num tempo histórico determinado.

Nessa altura do romance, vemos os dois amigos discutindo os eventos 

comuns e passados. Eles discutem a própria experiência de 48. Ora, dentre as 

várias experiências pelas quais passaram, eles nutrem uma afeição especial por 

uma em particular: uma visita a um bordel em Nogent, quando ainda eram 

adolescentes. Trata-se de um acontecimento que se deu em um tempo anterior ao 

do romance e que pode sugerir, para parafrasear o próprio narrador da Educação, 

não ser tudo dito mesmo nas mais íntimas e sinceras narrações, pois "há sempre 

restrições, por falsa vergonha, delicadeza e piedade".29 Eis aqui a reminiscência 

comum: Frédéric, que levava o dinheiro, fugira do bordel, assustado com a visão 

de tantas mulheres se oferecendo, e Deslauriers fora obrigado a segui-lo. Aquele 

"foi o que tivemos de melhor!", enquanto este se limita a acrescentar: 

"Sim, quem sabe? Foi o que tivemos de melhor!".30

Tudo somado, o que dizer desse tremendo desencontro final entre história 

pública e privada na vida das personagens da Educação? O que dizer de tantas 

peças que o destino prega na personagem principal? Como explicar tantos 

desencontros entre a vida de Frédéric e a história da França? E se pode lembrar
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de saída que em manuscritos o próprio Flaubert indicava ser uma das linhas de 

força do romance justamente esse paralelo entre a vida sentimental da personagem 

principal e a vida pública dos franceses: "Mostrar que o Sentimentalismo — 

desenvolvimento desde 1830 — segue a Política e reproduz as suas fases".31

Em linha com a interpretação esboçada no segundo capítulo deste trabalho, 

os estudos de Dolf Oehler advertem que a Educação formula uma espécie de crítica 

da linguagem de sua época: uma crítica da ideologia. Nesses termos, o 

estabelecimento do sentido do romance depende mais de sua vinculação a uma 

semântica própria do contexto histórico da obra do que de uma virtual 

interpretação que consiga solucionar o enigma metafísico e arrevesado que a 

Educação propõe. Assim, é preciso como que escavar arqueologicamente em jornais, 

livros e debates do período o sentido dos desencontros históricos que Flaubert ia 

registrando por meio das personagens de seu romance. Em verdade, o sentido do 

romance se acha mesmo nas associações inusitadas, incorri uns e estranhas que o 

narrador perfaz com o material disponível de sua época, e por material disponível 

se deve entender as próprias palavras, os próprios lugares-comuns e práticas

dessa época.

A título de exemplo de uma dessas associações destinadas a produzir 

estranhamento, Dolf Oehler recorda o sentimento misto de assombro e de raiva 

que toma o historiador Michelet ao ler na Educação o passeio de amoroso de 

Frédéric: "Ele visita Fontainebleau! Com uma prostituta!".32 Disposto a realizar 

como que uma análise materialista da língua francesa em meados do século XIX, 

Oehler indica várias das correspondências irónicas que a Educação realiza; ele 

centra sua análise, porém, em apenas uma delas: o idílio amoroso de Frédéric e 

Rosanette no castelo de Fontainebleau, enquanto ocorre as jornadas de junho em 

Paris.33 O filólogo alemão demonstra que esse desencontro histórico não se separa 

dos significados em disputa durante a guerra civil; ou dizendo melhor, ele 

demonstra que o sentido desses arranjos na composição do romance configuram, 

não uma solução para os significados em disputa, mas os próprios partidos que 

estavam disputando esses significados. Assim, a filosofia de história que Frédéric
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esboça visitando o palácio histórico de Fontainebleau (a eterna miséria de tudo+,

uma vez que a história é destituída de sentido) não só vinha evocar as premissas

do saber histórico contemporâneo, mas também colocá-las em perspectiva crítica

- e suspeita.

É o caso de acrescentar que o sentido dos desencontros históricos na

Educação pode ser buscado também nos debates contemporâneos sobre o sentido

da história. Afinal, pode-se dizer, grosso modo, que era um consenso entre os

históriadores da geração liberal e romântica que a história da França tinha

encontrado seu sentido com a Revolução Francesa, que ficava agora inscrita na

necessidade histórica, cujo motor é a luta de classes e o conteúdo, a vitória do

terceiro estado sobre a nobreza (e lembremos que, na ordem do Antigo Regime, o

primeiro estado era formado pelo clero; o segundo, pela nobreza; e o terceiro,

pelos demais membros dessa socíedadej.v Nessa linha, a julgar por historiadores

mais diversos, como Mignet, Thierry, Michelet ou Lamartine, os inúmeros traços

da história da França podiam se resumir a uma só linha de força. Afinal, a

Revolução Francesa é o fruto de um processo histórico muito longo, e que possui

sua raiz seja na formação da sociedade civil-burguesa, seja no nascimento, na luta

e no domínio do povo francês. Tal como se pode concluir, existe na perspectiva

dessa geração de historiadores uma espécie de juízo teleológico ou, mesmo,

fatalista. Eles buscam uma espécie de causa final na história da França: a

formação de um conjunto social organizado e ligado nos seus mais diferentes

níveis, instituições e práticas por um princípio unificador, quer o direito

civil-burguês, quer a liberdade do povo. Assim, a história da França é a passagem

da não-verdade à verdade, transição que se dá justamente nas reviravoltas

políticas da história da França. Resumindo: sob a perspectiva dos historiadores

da geração liberal e romântica, a história da França possui um sentido necessário,

e que se deu e se revelou na própria história Qual seja, a realização no mundo da

nação francesa e da liberdade. Dentro dessa lógica, não só a Revolução, mas todos

os eventos que se deram após ela, serão caracterizados e situados à luz de um

princípio dado de antemão e, a um só tempo, histórico e conceitual (para não
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dizer, ideológico), para formar como que um sistema fechado de acontecimentos, 

uma filosofia da história francesa.36

Antes de continuar respondendo à pergunta sobre o sentido mais oculto da 

Educação, é melhor tentar esclarecer a própria formulação do problema. E 

conveniente tomar um pouco de distância da palavra e colocar aspas sobre o 

problema do sentido. Afinal, a pergunta a respeito do sentido da Educação

Mas como o historiador liberal podia explicar sob seu sistema fechado de 

acontecimentos o surgimento de 48, dessa revolta abertamente popular e socialista 

a atestar que o sentido da história da França não tinha se revelado com 1789, ou 

com 1830? Enfim, como o historiador romântico podia interpretar sob sua ótica 

finalista o caráter repetitivo da história da França e compreender o novo ciclo 

revolucionário que a partir de 1815 tem início, 1830 recomeçando o 1789 burguês, 

1848 repetindo o 1973 da fraternidade e o golpe de Estado do sobrinho imitando 

aquele do tio? E pode-se citar o exemplar juízo de Thierry, um dos historiadores 

liberais: "Quando veio eclodir sobre nós a catástrofe de 48, senti o contragolpe de 

duas maneiras, como cidadão e como historiador; por essa nova Revolução, a 

história da França me parecia tão revolucionada quanto a própria França".37 Tudo 

somado, a Revolução de 48 e suas diretas consequências para a história da França 

não só tomavam um gênero como a filosofia da história algo inútil (ou ideológico), 

mas também faziam com que o sentido da história se perdesse no cortejo de 

racionalizações arrevesadas, próprias ao estado de sítio moral no qual o 

pensamento passa a viver com o enregelamento da luta de classes sob o Segundo 

Império. Afinal, na Educação, é o que parece sugerir essas ironias, não só 

históricas, mas também direcionadas aos historiadores contemporâneos — discutir 

o "sentido" da história da França parece desandar, tal como não podia ser, em 

discutir o próprio problema do sentido em nosso tempo, o próprio problema do 

sentido mais oculto da Educação.
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essa análise reduz o romance a suasobjetivo,

aos elementos mais mínimos que o compõem e 

na medida em que esses elementos se mostram

termina constitui um problema filosófico um tanto abstruso. Pois, se seguirmos a 

pergunta do sentido da Educação até os seus limites mais extremos, vamos chegar 

apenas a contra-sensos, ou seja, vamos encontrar apenas termos paradoxais, que 

vão nos levar a perguntar pelo próprio sentido do sentido.

Assim, por que tomar distância do problema do sentido da Educação? É que 

pergunta pelo sentido da Educação parece nos conduzir diretamento ao próprio 

problema lógico e paradoxal do sentido. Mas quais seriam os contra-sensos 

próprios da investigação do sentido da Educação?

O primeiro parte de uma análise disposta a esquadrinhar, integralmente, o 

princípio que percorre a Educação. Sem intuito polêmico, pode-se reconhecer hoje 

em dia que foi a esse contra-senso que as análises estruturais de Barthes 

chegaram.38 Para realizar seu 

unidades de significação, 

estruturam. Contudo, na medida em que 

insuficientes para esclarecer o princípio que reunifica a todos eles, essa redução se 

revela um movimento incoercível e infinito no qual esses elementos mínimos se 

dividem indefinidamente, abstratizando-se até desaparecerem como pó do 

horizonte crítico no qual o romance toma parte. Eis aí então o próprio 

contra-senso dessa resposta: ao tentar elaborar uma análise exaustiva, ela esquece 

precisamente o que mais importa no romance. A saber, seu partido, sua intenção 

crítica, sua posição no interior de um determinado contexto histórico.

Já o outro contra-senso deriva de uma resposta mais inclinada à compreensão 

totalizadora do romance, visto que essa resposta caminha no sentido de tentar 

reconstituir o princípio que unifica as partes mais díspares e heterogéneas da 

Educação. O perigo dessa resposta é incorrer num processo integrador tão perfeito 

que chega a produzir a identidade dos elementos heterogéneos que organizam o 

romance. Ora, pode-se reconhecer, sem muito intento de controvérsia, que a 

maioria das interpretações romântico-biográficas, existencialistas, irónico-niilistas 

ou próximas em geral de todas essas coisas do não, terminam chegando a este 

contra-senso.39 No mais, é de notar que essa resposta, no limite, não só reescreve o
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romance tal como ele foi escrito, mais do que isso: ela acaba repetindo-o mais uma 

vez em vida.

Se a primeira resposta se distanciava demasiadamente a ponto de perder o 

horizonte do romance de vista, essa segunda parece se identificar com ele a tal 

grau que já não seria possível mais decifrá-lo, senão imitá-lo de maneira servil e 

grosseira, deslocando-o e prolongando-o do seu tempo de origem ao tempo 

presente, como se ele fosse uma espécie de mito, uma narrativa simbólica de nossa 

sociedade, e lembremos que a identidade natural ao mito, a sua estrutura, anula-se 

em sua própria adequação, uma vez que o mito, depois de tudo explicar no 

mundo humano, termina por fim se explicando e anulando a si mesmo numa 

síntese perfeita, mas natural, inumana, e transcendente.40

Como se vê, embora a pergunta pelo sentido da Educação seja um 

fundamental, nem por isso ele se mostra menos complicado e arrevesado. 

Tentando chegar a uma equação da dificuldade, vamos concluir que o sentido — 

isto é, a intenção crítica do romance — só pode servir de sentido — isto é, princípio 

unificador — aos elementos do romance se aquela intenção se apresentar nestes. 

Mas é o caso de admitir que, se a intenção se apresentar nos elementos do 

romance, ela já não será um princípio a percorrer e organizar integrahnente o 

romance, mas apenas mais um elemento dele, um elemento que se poderia 

localizar numa parte determinada do romance.

Reatando as pontas dos argumentos no registro do sentido do sentido da 

Educação — e se for permitido a estrutura reversível para tentar melhor esclarecer 

as coisas — pode-se dizer que o problema mais geral do propósito da Educação se 

apresenta apenas porque o próprio fio da Educação se apresenta como um 

problema. Em síntese: o problema mais geral do objetivo da Educação só aparece 

como um problema devido ao próprio romance não apresentar mais seu princípio 

unificador sob o estatuto de uma evidência, de uma obviedade ou de uma certeza 

manifesta, tal como ocorria com o Ivanhoé, de Walter Scott; antes, o romance de 

Flaubert apresenta seu fio chancelado pela indagação, pela dificuldade, pela falta 

que demanda interpretação. Nesse sentido, é possível comprovar que o narrador
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Aller Witz tendendert aufNihilismus.
Friedrich Schlegel

Dando continuidade à interpretação esboçada no segundo capítulo deste 

trabalho, pode-se supor em princípio que o sentido da Educação se resume na 

ironia e, por consequência, num velho e desgastado cetidsmo.41 Assim, a 

derradeira ironia do narrador para com o mundo seria a redução das coisas, seres, 

idéias etc, a um só rebaixado nível, o que mantém e arremata o distanciamento de

arma situações, climas e suspenses, simplesmente para frustrar a expectativa do 

leitor, que não há nenhuma tendência no romance a não conhecer uma 

contra-tendência de igual força mas de sentido oposto, que não existe nenhuma 

prova do narrador a não merecer uma contra-prova. Assim, se é preciso 

interpretar, ou melhor, se é preciso atribuir um sentido, é porque justamente o 

problema do sentido se apresenta aqui como um enigma: qual é o sentido do 

sentido? E eis aí uma pergunta a que parecemos ter resposta toda vez que 

perguntamos pelo sentido das coisas, mas à qual não podemos oferecer nenhuma 

boa solução se nos é diretamente dirigida.

Dito isso, como é possível atribuir um propósito ao romance? Pois, dizendo 

em termos exclusivamente lógicos, se atribuirmos uma intenção ao romance, 

sendo esse sentido inteiramente externo ao discurso do romance, não será possível 

jamais verificar seu vínculo com o próprio romance. No entanto, percebido esse 

movimento de incoercível fuga do processo interpretativo do romance, que se 

fecha apenas numa forma oculta e problemática, não se deve concluir que a 

iniciativa de interpretá-lo deva ser vista como uma facilidade, um reino da 

fantasia onde tudo seria válido, até permanecer em silêncio. Ora, é a iniciativa da 

interpretação que, embora não inteiramente lograda, tenta assumir e, na medida 

das suas forças, estabelecer, com todas as consequências frustradoras da tarefa 

incompleta, o importante universo do sentido do romance.
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românticas. O desprezo à impotência desse mesmo ideal — "tout à fait inutile"45 

— devolve-o ao ponto de partida. A dupla negação o sentencia, de uma só vez, à 

alienação do indireto livre e à desqualificação das idéias. Assim, sem lugar para 

termo de seu carrossel, o narrador vê seres, idéias, coisas etc, desfilando à sua 

frente sem o menor sentido mas em desenvolvimento perpétuo, contínuo. O 

movimento dá em nada, nem por isso tem fim à vista.

sua matéria. Nessa linha, Flaubert, quando tenta em suas cartas justificar o 

fracasso do romance junto ao público e aos críticos contemporâneos, assinalava o 

que seria o maior defeito do arranjo da Educação: a ausência de construção da 

pirâmide; tal como ele escreve: "o que falta na Educação é a falsidade de 

perspectiva própria à forma artística".42

Indo ao encontro dessa tese, Sarte advertia que esse narrador "escreve para 

se livrar dos homens e das coisas", para se purgar da linguagem de idéias feitas da 

sociedade burguesa. Seu apaixonado esforço de descrição da realidade vem para 

negar a própria realidade, mas negá-la pelo seu inteiro consumo à literatura. A 

relação desse narrador com seu referente é assim descrita por Sartre: "sua frase 

cerca o objeto, agarra-o, imobiliza-o e lhe quebra a espinha, cerra-se sobre ele, 

converte-se em pedra e com ela o petrifica. É cega e surda, sem artérias, nenhum 

sopro de vida; um silêncio profundo a separa da frase seguinte, cai no vazio, 

etemamente, e arrasta a sua presa nessa queda infinita".43 Uma vez descrita e 

organizada inteiramente a realidade, tem-se que a negamos pelo seu inteiro 

consumo. O distanciamento entre o narrador e sua matéria, conduzido até esse 

ponto extremo, converte-se na negação absoluta da realidade, uma espécie de 

exorcismo. Mas esse ódio à realidade não se separa de um igual ódio à idéia em 

abstrato. "Acreditam-me apaixonado pelo real, enquanto o execro; pois foi por 

ódio ao realismo que empreendi esse romance. Mas não detesto menos a falsa 

idealidade, pela qual somos logrados nos tempos que correm."44 Observe-se então 

que a sintaxe dessas frases reproduz o movimento perpétuo a que o narrador 

condiciona sua esteira rolante. O ódio à realidade o conduz às idéias liberais e
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A esta altura, seria possível determinar a fisionomia do narrador da 

Educação? De acordo com a teoria esboçada por Sartre, ela é a do escritor 

construindo a sua torre de marfim, uma vez que: "O único meio de viver em paz 

é pôr-se de um salto acima da humanidade inteira, e não ter nada em comum com 

ela, a não ser uma relação de olhar".46 O material dessa construção é a linguagem 

média da burguesia; os instrumentos, os dispositivos literários da Educação, 

Nessa linha, o nada, o lugar de chegada desse narrador a julgar por Sartre, atende 

pelo nome de autonomia da literatura. A forma do romance, mesmo tomando a 

linguagem cotidiana como material e a realidade histórica como referencial, 

produz e mantém essa autonomia. Assim, para estar à altura de seu tempo, o 

narrador se absorveu integralmente nas suas próprias técnicas de produção. 

Evocando a distinção clássica estabelecida por Schiller, é como se tivéssemos 

adentrado no período da reflexão, e o narrador tivesse então se tomado, de ponta 

a ponta, sentimental.47

Nesse sentido, a Educação talvez se mostre uma precursora e esclareça 

algumas dificuldades de uma teoria geral da narração. A bem dizer, ela é como 

que uma prova viva de que o ato de narrar perdeu seu direito de cidadania entre 

nós.48 Assim, caberiam aqui algumas reflexões sobre o distanciamento do seu 

narrador. Pois, se é certo que o narrador se absorve no distanciamento, não é 

menos certo que isso lhe reserva uma série de embaraços.49 Para se absorver no 

distanciamento, o narrador se vê obrigado a pôr em causa, em qualquer 

oportunidade, esse mesmo distanciamento e, juntamente com este, a sua 

faculdade de representar, a produção de sentido e, por fim, o próprio sentido de 

sua expressão. O que pode mesmo avizinhá-la da ininteligibilidade, na medida 

em que essa expressão vai convertendo em tabu ou em ato de estupidez qualquer 

pensamento que queira se acrescentar à sua pureza sensível-objetiva.50 Nesses 

termos, estamos diante de um sonho, de um devaneio, mas não é possível mais 

acordar e sair da condição de alheamento, porque só nos resta a chance de 

continuar fantasiando, trocando ilusões por ilusões. E se pode lembrar que o
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próprio Flaubert tomava a forma artística como algo infinito, incompreensível e 

sem fundo:

O que me parece, a meu ver, o mais alto na Arte (e o mais difícil) não é nem fazer 
rir nem fazer chorar nem vos pôr no cio ou em furor, mas o agir à maneira da 
natureza, isto é, fazer sonhar. Assim, as mais belas obras têm essa característica. 
Elas são serenas de aspecto e incompreensíveis. Quanto à maneira de se 
comportar, elas são imóveis como as falésias, ondulantes como o oceano, plenas de 
folhedos, verdores e murmúrios como as florestas, tristes como o deserto, azuis 
como o céu. (...) Isso é sem fundo, infinito, múltiplo. Percebemos os precipícios 
por pequenas aberturas; há escuridão embaixo, vertigem. E entretanto alguma 
coisa de singularmente doce plana sobre o conjunto.51

Portanto, a tristeza do quadro final da Educação possui um ressaibo de 

tempo perdido, de forças desperdiçadas sem discernimento, de energias 

dissipadas em pura perda. Assim como a atividade de escrever um romance 

levada até o absurdo termina em silêncio, seguir vivendo é caminhar para a morte 

e a imobilidade, uma vez que a vida é pura degradação, deterioração e 

escoamento de forças. Nessa linha, a existência não é mais do que uma espera 

gratuita, uma pura tensão, um desejo vazio, uma ordem no interior de uma época 

ela própria condenada à esterilidade e à farsa política. Logo se vê que, sob essa 

perspectiva, a fome, a injustiça, as guerras e as discussões provam apenas que a 

vida prossegue e nem todos dela se depuraram. Afinal, não foi apenas a fé 

depositada na Revolução de fevereiro que resultou inútil contra o golpe de Estado 

de 2 de dezembro. O curso da Revolução de 48 obrigou o próprio narrador do 

romance a retratar qualquer esperança, a desdizê-la para sempre, a fim mesmo de 

que ele não a conspurque, tomando-a então uma das besteiras produzidas por um 

mundo esvaziado mesmo de importância. Trazendo consigo seu coração seco, o 

romancista tece com a pena e com o corpo curvado um trabalho rude de artesão, 

cuja sentido se perdeu na origem dos tempos.

Assim, o tempo configurado pela Educação constitui um tempo parado, 

indefinido, por pouco resumido num ponto fixo atual, tal como se a vida e sua 

duração estivessem prestes a serem condensadas num ponto absoluto de 

densidade, mas ao mesmo tempo essa essência do mundo flutuasse numa
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Mas onde há perigo, cresce 
também a salvação.

Hõlderlin

Segundo a teoria esboçada em "Narrar ou descrever?", o romance de Balzac 

toma inteligível a alienação moderna da história na medida em que narra a 

experiência de uma esperança perdida. A idéia de fundo dessa teoria é a de que, 

desfazendo ilusões e reconhecendo as contradições em que nos enredamos, o 

narrador balzaquiano indicasse o caminho a seguir.53

Quanto a essa esperança, a resposta de Flaubert é clara e inequívoca. A 

Educação se concentra na vida inquieta levada por Frédéric, uma vida que termina

vastidão sem fronteiras ou determinações. Trata-se de um tempo imóvel em que 

todos os acontecimentos parecem surgir como espuma, eventos que não possuem 

nenhum alcance radical ou uma repercussão profunda. É nessa espécie de 

momento eterno e fluido que se desenvolve a história das personagens, a 

existência dos seus traços, de suas lembranças e esperanças que vão se 

superpondo na sucessão de cada instante atual. Daí o sentimento de uma 

simultaneidade de aspectos que compõem a subjetividade. Aspectos que vão se 

equivalendo e perdendo sua cor particular, tal como se o universo inteiro fosse 

percebido de um só golpe-de-vista e esse desenvolvimento fosse apreendido 

fechando-se sobre si mesmo, passado e futuro numa só noite onde todas as cores 

se esvanecem, porque a condensação seria a um só tempo dilatação, expansão e 

explosão. Tudo está em tudo, visão na matéria, tempo na eternidade, movimento 

na inércia — e nada leva a nada. Esse tempo total é o de um deslizamento geral 

das coisas, seres e idéias, tudo sendo levado numa enxurrada imperceptível e 

irresistível. Não há mais nenhum ponto de alavancagem que permita avaliar o 

movimento; e a história dos indivíduos, bem como a história pública, resvalam no 

nada, na absoluta indiferença do mundo, num tempo de ausência.52
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em toda sorte de dinamismo frustrado: melancolia, cansaço, desolação, tédio, 

desgaste, deriva, repetição e falta de saída. Mediante a narração de uma existência 

plena de agitação mas vazia de sentido, o romance demonstra que desmanchando 

ilusões vamos encontrar apenas ma is outras.

Mas a vida de Frédéric seria a melhor prova do niilismo de Flaubert? Não 

seria preciso acrescentar ao registro sublime e metafísico desse niilismo outros 

componentes mais práticos e ao rés-do-chão? Bem vistas as coisas, o narrador não 

tem muita complacência com a desilusão final de Frédéric, um sentimento que 

resulta dos constrangimentos, ao mesmo tempo, reais e falsos do padrão burguês 

de civilização. Tal como o próprio Frédéric possui consciência, ele é um homem 

que errou ao longa da vida pela falta de linha reta.5* Ele não exerceu nenhuma 

atividade profissional, não realizou qualquer carreira. Ele se portou, antes, como 

um rentista que desperdiça a fortuna herdada em todo tipo de alienação própria à 

moda burguesa de sua época: custoso vestuário, mobiliário chique, artigos de 

decoração interior, obras de pintura e escultura, livros de arte e tapeçaria, mas 

também aluguel de carruagens, cocotes, passeios, viagens etc. Seu fracasso, então, 

só pode adquirir um traço de pureza à luz das grosserias, infâmias e iniquidades 

que ele teria de se submeter caso cavasse sua carreira nessa sociedade. É como se 

fracassando em tudo ele tivesse atenuando sua participação na estupidez geral — 

de que no entanto, é preciso reconhecer, ele participa em fim de contas. E eis aí o 

arremate sombrio de suas peripécias. Um desfecho onde até mesmo o ceticismo 

apresenta sua face imperfeita, ridícula e grosseira, e onde vemos um processo 

crítico sem ponto final no horizonte.

Contrariando as teses de que a idéia de fundo da Educação seja o niilismo, a 

Teoria do romance, um ensaio que Lukács publicou em 1916, dizia que a ironia não é 

a última palavra do narrador.55 E pode-se lembrar, nessa linha, o que Flaubert 

sublinha em cartas: "Riamos para não chorar."56 Afinal, à luz da complexidade 

da vida, a ironia é apenas um recurso degradado e desesperado. Ela visa a 

preservar o distanciamento entre o narrador e o mundo que ele figura. Mas o 

distanciamento, cujo fundamento é assegurado pela ironia de um narrador que
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não se identifica e não pára em nada do que conta, porque tudo o que vemos em 

sua narrativa são objetos de sua descrição entre ambígua e corrosiva — esse 

distanciamento não termina numa risada final. A conclusão do romance não é 

propriamente um clímax de uma série de acontecimentos que foram se enredando 

ao longo da narrativa. O desfecho é antes a maior nota decrescente de um 

romance quase musical, e seu final é uma espécie de explosão negativa, um fazer 

tocar um pianíssmo lá onde o leitor esperaria um fortíssimo. A esse respeito, em 

carta de 1852, o próprio Flaubert discute sua noção do que é uma boa conclusão 

romanesca. Para ele, o final deve ser tranquilo e besta como a vida57, uma vez que se 

consolar na vida é a coisa mais ordinária e amarga que podemos experimentar. 

Mas tal final, ao mostrar o degrau máximo a que podemos nos rebaixar (tal como 

vemos no caso de Frédéric e Deslauriers, "eles acusaram o acaso, as circunfâncias, 

a época em que tinham nascido")58, esse final também lança o leitor a uma 

inquietação. No romance em que ele esperava encontrar o sentido de sua vida, o 

leitor encontrou apenas dor e, por fim, resignação à vida sem sentido. Tudo 

somado, o fracasso pessoal de Frédéric foi posto em segundo plano; o que 

interessa agora é o próprio sentido da vida do leitor. Pois a nota em decrescendo 

final na Educação parece sugerir a pergunta: o que fez você, leitor, de sua própria 

vida?

A julgar pelo ensaio de Lukács, a explosão negativa que vemos ao final do 

romance sugere ao leitor uma reavaliação; temos uma dúvida quanto ao valor da 

vida, em vez de uma afirmação explícita de seu valor. Contudo, nada da vida se 

perdeu ao fim da Educação, e mais: toda a vida adquire outra cor a partir do 

horizonte da memória, tal como ocorre com Frédéric e Deslauriers ao lembrarem 

de sua história cujo cenário é a infância de ambos em Nogent. Afinal, o leitor 

pode apreender o sentido integral da vida por meio do cunho épico da memória 

— por meio da recordação do romance da vida. Sob essa perspectiva, a 

desesperança do fim não deixa de ser o resultado de uma inesgotável esperança, 

presente e demonstrada em todos os momentos anteriores da vida. Por meio da 

recordação, vemos que a fatura da vida de Frédéric resulta de uma série de



Conclusivo

170

Finalmente, se for preciso colocar um ponto nessa querela entre os niilistas 

e os esperançosos na forma artística da Educação, pode-se dizer que, em tempos de 

esperança, a idéia figurada pelo romance de que a vida é uma quantidade constante 

e invariável pode irritar ou entristecer. Mas, em tempos de desesperança, essa mesma 

idéia é a promessa de que nenhuma desgraça ou fatalidade poderão nos esgotar.

esperanças recusadas pela própria vida. É certo que a personagem experimentou 

a frustração, e a vida corroeu sua esperança. Mas não é menos certo que, no 

último momento, a memória demonstra que a esperança se achava presente em 

todos os momentos anteriores — e continua, portanto, presente mesmo agora.

Posto que a vida recusou a esperança, esta continua guardada na memória, 

reunindo ali os momentos da vida. Logo, o fracasso provou apenas que a 

esperança só faz justiça a si própria por meio da memória, por meio da recordação 

que possui a faculdade de guardar até o fiasco como um convite a continuar 

vivendo.59 Dito isso, a vida não é mais um incontomável rebaixamento do ideal. 

Agora, ela é o necessário desvio sem cuja travessia o objetivo permanece vazio e 

abstrato, sem cuja passagem o objetivo se mostra apenas um puro conceito no qual 

a vida diária perde seu valor desde o começo. Nesses termos, o dia-a-dia deixa de 

ser avaliado por uma meta específica e transcendente sob cuja medida o único 

valor é ter crescido, aprendido e chegado ao fim da vida — mas não o próprio 

aprendizado de seguir vivendo. Assim, mediante tuna relação entre esperança e 

um momento de contemplação consciente, a Educação aparece como uma imagem 

em negativo de um mundo absurdo, constituindo uma espécie de não-romance, à 

maneira de um filme negativo em que as luzes dão sombra e a sombra é luminosa. 

A Educação, ao descrever um mundo inteiramente sem sentido, ela o exorciza 

elevando-o a uma esfera simbólica, oferecendo então uma imagem de um mundo 

que valesse a pena, em que pudéssemos ser como se forâmos num mundo que 

fosse.
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1 Citado por Georg Lukács n'A teoria do romance, São Paulo, Duas cidades / Ed. 34, 

2000, p. 123.

2 Quanto à relação do narrador balzaquiano com seu material, pode-se citar o 

juízo a um só tempo moderno e anacrónico de Beckett: "Ler Balzac é receber a impressão 

de um mundo cloroformizado. Ele é o senhor de seu material, pode fazer dele o que bem 

quiser, pode antevê-lo e calculá-lo na mínima vicissitude, pode escrever o fim do livro 

antes de ter terminado o primeiro parágrafo, porque transformou suas criaturas em 

repolhos mecânicos e pode estar seguro de que ficarão onde quer que seja preciso, ou se 

manterão em movimento na velocidade e direção que ele escolher. A coisa toda, do 

começo ao fim, acontece por força de uma maré encantada. Todos nós amamos e 

paparicamos Balzac, acomodamo-lo no colo e dizemos que é maravilhoso, mas por que 

chamar essa experiência de destilação química Cenas da vida?" (Samuel BECKETT, citado 

por Fábio de Souza ANDRADE, Samuel Beckett: o silêndo possível, Cotia, Ateliê, 2001, p. 

60)

3 A Educação sentimental, tradução de Adolfo Casais Monteiro, São Paulo, Difusão 

Européia do Livro, 1959, v. 1, pp. 103-4; UÉducation sentimentale, édition de P. M. 

Wetherill, Paris, Gamier, 1984, pp. 83-4. Salvo nota em contrário, as citações do romance 

vão sempre se referir a essas edições.

4 A educação, v. 1, p. 100; Utducation, p. 80. z

5 A educação, v. 1, p. 103; L'Éducation, p. 84.

6 Quem quiser esclarecer mais um pouco o caso 

de que a senhora Amoux lera a carta da Vatnaz — mas, visto que o narrador da Educação 

propositadamente suprimiu o efeito dramático imprevisto que terminava revelando a 

verdade, quem poderá saber em definitivo?), pode-se recorrer aos planos de Flaubert para 

o romance. A respeito da cena em tela, escreve Flaubert em manuscritos: "(Frédéric) 

saisit avec joie la commission, et porte cette lettre à Amoux (il y a dedans que la Mlle va le 

lâcher. on lui fait des propositions {sic} superbes.) Frédéric la remet devant Mme. ‘ — 

qu'est-ce donc? — rien! une affaire'. Puis après le diner, <la voiture attelée> ayant 

coupé un bouquet pour sa femme, il enveloppe le bas des tiges avec la lettre. - le bouquet 

blesse Mme. Elle remonte dans sa chambre <avec le bouquet> défait le papier et le lit <?>.
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- on monte en voiture elle a oublié le bouquet. <inutile -> Frédéric [va] <court> le 

chercher. puis <étant> à côte de lui dans 1'américaine, elle le jette par-dessus le tablier. - 

irritation dont il ne sait pas la cause." (Flaubert. L/éducation sentinientale. Les scénarios, 

edição preparada por Tony Williams, Paris, José Corti, 1992, p. 201)

7 L'Éducation, pp. 358 e 395.

8 L'Éducation, p. 63.

9 UÉducation, p. 81.

10 UÉducation, p. 73.

11 UÉducation, p. 314.

12 UÉducation, p. 338.

13 UÉducation, p. 398.

14 UÉducation, p. 342.

15 UÉducation, p. 364.

16 UÉducation, p. 206.

17 UÉducation, p. 360.

"Course. (abril 1847) Frédéric y conduit la Mlle., en voiture <de remise> 

découverte. <Elle est très bom enfant tout se raccomode et s'explique [dans la voiture] <chemin 

finsant> il ne doute plus qu'il ne va tirer son coup le soir - > Elle a un boumous de cachemire, 

mange et boit avec une voracité affectée, lève son verre de champagne très haut et 

engueule Mme. Amoux "Ohé les femmes honnêtes, 1'épouse de mon protecteur" - Mme. 

Amoux est venue là sur une lettre anonyme de la Vatnas, afin de surveiller son mari que 

devait se trouver avec la Mlle. Mais Amoux ([trop occupé ailleurs, ou trop gêné d'argent 

]) ne s'y est pas rendu. <{En margej: Amoux ne peut venir aux courses comme il l'aurait ãu, 

étant occupé par les affmres de Frédéric.>" (Flaubert. Uéducation sentinientale. Les scénarios, 

edição citada, p. 260)

19 Tal como escreve o narrador: "Uma mãe de luto, junto de um berço vazio, não 

faria mais dó do que a senhora Dambreuse em frente aos cofres escancarados. Em suma, 

a sua dor — malgrado a baixeza que a provocava — parecia tão profunda que Frédéric 

procurou consolá-la, dizendo-lhe que, afinal, não tinha ficado na miséria." (A Educação, v. 

2, p. 197; L'Éducation, p. 386)

20 A Educação, v. 2, p. 95; UÉducation, p. 290. É certo que os mais famosos 

exemplos literários dessa espécie de alienação romanesca são Dom Quixote e Madame
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na vida os ideais retirados de livros

em vida dessa espécie de transe hipnótico provocado pela

Bovary. Mas é possível incluir nessa lista, tal como se viu no primeiro e no segundo 

capítulo desta dissertação, se não quase todas as personagens da Educação, com certeza as 

suas duas principais. Afinal, tanto Deslauriers, um leitor "fascinado" pela Comédia 

Humana, quanto Frédéric, um leitor que imita 

românticos, sofreriam 

identificação romanesca.

21 Mareei PROUST, "A propos du rstyle' de Flaubert", em Contre Sainte-Beuve, 

France, Gallimard, 1973, p. 589.

22 Para a discussão do problema da representação da história ri A Educação, é 

possível ver sobretudo os estudos de Gisèle SÉGINGER (Flaubert: une poétique de l'histoire, 

Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2000) e Jacques PROUST ("Structure et 

sens de YÉducation sentimental", Revue des Sciences Humaines, Paris, janv.-mars 1967, n° 125, 

pp. 67-100).

É de notar que esta parte do trabalho não se propõe a examinar o problema da 

representação da história ri A Educação — que demanda uma discussão cerrada sobre o 

que é figuração romanesca, conhecimento histórico e filosofia da história. Em todo caso, 

fica aqui a pergunta: se é a partir de Revolução de 1848 que desandam as construções 

filosóficas sobre o sentido dos acontecimentos históricos no mundo, afirmações como a de 

Séginger — e que constituem um lugar-comum dos historiadores modernos — de que a 

História não pode ser sistematizada, pois no limite ela "é destituída de coerência" (obra 

citada, p. 233), não mereceriam, elas próprias, serem postas em perspectiva histórica? Isto 

é: não seria melhor dizer que o interdito de reconstrução do sentido da História revela, 

ele próprio, um problema histórico de nossa época? Nesse sentido, só posso remeter a 

Paulo ARANTES, "Nota sobre a crítica da filosofia da história", em seu Ressentimento da 

dialética, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996, pp. 371-86.

23 Para as definições ao redor do tempo na narração, apoiei-me livremente no 

verbete "Tempo, moda e voz na narração", do Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des 

Sciences du Langage, organizado por Oswald DUCROT e Jean-Marie SCHAEFFER, Paris, 

Seuil, 1995, pp. 588-602.

24 A educação, v. 1, p. 112; UÉducation, p. 92.

25 A educação, v. 2, p. 92; UÉducation, p. 284.

26 A educação, v. 2, p. 148; UÉducation, p. 339.
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37 Augustin THIERRY, prefácio de Essai sur 1'histmre du Tiers État (1853), citado por 

Alice Gérard, ed. dt., p. 46.

38 Ver "L'effet de réel" [1968], em Roland BARTHES, Oeuvres completes, tome II, 

edição estabelecida por Éric Marty, Paris, Senil,. 1994, pp. 479-484.

39 Algumas interpretações são mesmo exemplares dessa tendência na qual as 

cartas e as anotações privadas de Flaubert têm o mesmo estatuto de seus romances 

publicados, é o caso do livro de Thierry POYET, Le nihilisme de Flaubert: L'Éducation 

Sentimentale com me champ d'application, Paris, Kimé, 2001.

De acordo com esse autor, a Educação seria uma espécie de romance de tese, que 

viria para demonstrar as boas (ou, antes, dir-se-ia as más?) virtualidades do niilismo sob 

determinado período histórico francês. Seja como for, é o caso de antecipar o que se verá

A educação, v. 2, p. 233; UÉducation, pp. 419.

28 UÉducation, ed. dt, v. 2, p. 425, grifo meu.x 2222222

29 A educação, v. 2, p. 142; L'Éducation, p. 333.

30 A educação, v. 2, p. 243; UÉducation, p. 42S.

31 Citado por Jacques PROUST, "Structure et sens de YÉducation sentimentale", art. 

dt., p. 80.

32 Journal, Paris, 1976, vol. IV, p. 182 (20 de novembro de 1869), dtado por Dolf 

OEHLER, O velho mundo desce aos infernos, tradução de José Marcos Macedo, São Paulo, 

Cia. das Letras, 1999, p. 343.

33 Ver "Crítica do consumo puro: Flaubert e os iluminados de Fontainebleau", em 

OEHLER, ob. dt., pp. 313-346.

34 A educação, v. 2, p. 133; L 'Éducation, p. 325.

35 Para um breve resumo da historiografia liberal e romântica, é possível ver Alice 

GÉRARD, A Revolução Francesa: mitos e interpretações, São Paulo, Perspectiva, s.d., 

espedalmente pp. 35-72.

36 Para o fatalismo no debate historiográfíco francês, ver o resumo de Yvonne 

KNIBIEHLER, Naissance des Sciences Humaines: Mignet et l'histoire philosopluifue au XIXe. 

siècle, France, Flammarion, 1973, pp. 173-183. Para o debate em tomo da filosofia da 

história francesa, é possível ver Arlenice Almeida da SILVA, "Edgar Quinet e a Filosofia 

da Revolução Francesa", Revista de História, São Paulo, Humanitas, 2002, no. 146, pp. 223- 

266.
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mais adiante. Visto que não escamoteie o contraponto infinito de espelhos, visões e 

afirmações a fazer com que o sentido da Educação esteja sempre para além da sua 

expressão literal, a interpretação irónico-niilista pode constituir uma modalidade 

procedente, embora magoada e ressentida, de interpretação do romance.

40 Não cabe demonstrar aqui que, segundo a perspectiva universalista de Claude 

Lévi-Strauss, as leis da estrutura mítica, leis integralmente vazias e operacionais, são as 

mesmas da natureza e, portanto, são comuns e inconscientes a todos os homens. Para 

essa caracterização da estrutura mítica em Lévi-Strauss, é possível ver o breve e 

inteligente ensaio de Edmund LESCH, As ideias de Lévi-Strauss, tradução de Álvaro 

Cabral, São Paulo, Cultrix, EDUSP, 1973.

Mas cumpre lembrar Lévi-Strauss quando diz: "Se é verdade que o objetivo do 

mito é fornecer um modelo lógico para resolver uma contradição (tarefa irrealizável, 

quando a contradição é prática, e não teórica), um número teoricamente infinito de 

folhetos serão engendrados, cada um ligeiramente diferente daquele que o precede. 

Assim, o mito se desenvolverá como em espiral, até o momento em que o estímulo 

intelectual que lhe deu nascimento esteja esgotado. O crescimento do mito é então 

contínuo, por oposição à sua estrutura que permanece descontínua." ("La structure des 

mythes", em Anthropologie structurale, Paris, Librairie Plon, 1958, p. 254.)

A julgar por essa perspectiva, a verdade da narrativa da Educação não será 

encontrada no crescimento "em espiral" de seus críticos e intérpretes, mas na estrutura 

simbólica que permanece descontínua em toda essa produção. Afinal, o mito revelar-se-ia 

por meio de uma espécie de estrutura ambígua a fazer com que a sua narrativa se refira 

simultaneamente ao passado e ao presente; tenha sua origem tanto na fala como na 

língua; seja linguagem, mas uma linguagem que se descola de seu próprio fundamento 

linguístico sem perder seu sentido mais profundo. Nesses termos, a narrativa mítica da 

Educação encontra seu fundamento em sua eficácia simbólica, em seu valor terapêutico de 

cura simbólica, em sua capacidade de se apresentar como um objeto absoluto, uma 

perfeita máquina de supressão do tempo sensível, um lugar em que os fios se acham 

amarrados, as perdas, recompensadas e as contradições, resolvidas. É o caso de notar 

que, se definirmos o enigma mítico proposto pela Educação como uma questão que 

postula a inexistência de qualquer resposta, o seu único complemento possível só poderá
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ser uma espécie de resposta para a qual não existe qualquer questão, tal como se pode 

concluir, a própria faculdade de pensar por conta própria e livremente.

41 Henry JAMES, Gustave Flaubert, Rio de Janeiro, Sete Letras, 2000, p. 28 e segs. A 

bem dizer, essa crítica não se limita a acusar a simpatia que Flaubert nutria por Frédéric 

Moreau de "alguma distorção da mente" do autor e perguntar: "será que Flaubert estava 

absoluta e exclusivamente condenado à ironia?" (p. 46). No parecer de James, se é certo 

que a Educação constitui um "fracasso", "uma curiosidade para um museu literário", não 

é menos certo que ela "sugere uma centena de reflexões, e sugere talvez a maioria delas 

diretamente para aquele que labuta na mesma área". Assim, conclui o autor de Retrato de 

uma Senhora, "se Flaubert é o romancista dos romancistas, esta obra contribui mais do que 

qualquer outra para isto" (p. 33). Bem vistas as coisas, é possível depreender da crítica de 

Henry James não só a sua noção de arte romanesca, como também os problemas que o 

levam a adotar a teoria dos refletores parciais — os focos narrativos refinados e cultos, mas 

não menos suspeitos e comprometidos — na composição de seus romances. Nesse 

sentido, é certo que essa crítica mereceria um capítulo à parte.

42 "A Educação faltaria a falsidade da perspectiva! Não existia ali a progressão do 

efeito, já que o leitor ao fim do livro guardaria a impressão que ele tem desde o começo." 

(Carta a J.-K. Huysmans de 1879, Correspondance, choix e présentation de Bemard Masson, 

France, Gallimard, 1999, coll. "Folio Classique", p. 726.) Salvo nota em contrário, as 

citações da correspondência de Flaubert sempre se referem a essa edição.

43 Jean-Paul SARTRE, Situations, 11: Qu'est-ce que la littérature?, Paris, Gallimard, 

1948, p. 172.

44 Carta a Edma Roger de Genettes de 30.10.1856 (Correspondance, p. 123).

45 "Le dictionnaire des idées reçues", em FLAUBERT, Oeuores, France, Gallimard, 

1952, voL n, p. 1015.

46 Carta a Louise Colet de 22.4.1853 (Correspondance, edição estabelecida por Jean 

Bruneau, France, Gallimard, 1980, v. 2, p. 313).

47 Ver Friedrich SCHILLER, Poesia ingénua e sentimental [1800], tradução de Mareio 

Suzuki, São Paulo, Iluminuras, 1991.

48 Para a baixa da faculdade de narrar experiências, ver Walter BENJAMIN, "O 

narrador" [1936], tradução de Modesto Carone, em Textos escolhidos, São Paulo, Abril, 

1983, coL "Os pensadores".
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53 Georg LUKÁCS, "Balzac: Les illusions perdues", em Ensaios sobre literatura, ed. 

cit., p. 112.

54 A educação, ed. cit., v. 2, p. 241; L'Éducation, ed. cit., p. 427.

55 Georg LUKÁCS, A teoria do romance, ed. cit, especialmente pp. 117-137.

56 Carta a Louise Colet de 22.7.1852 (Correspondance, p. 191).

57 Carta a Louise Colet de 24.4.1852. (Correspondance, p. 174).

58 A educação, v. 2, p. 241; UÉducation, p. 427.

59 Tal como diz Lukács: "Em curioso e melancólico paradoxo, o fracasso é 

portanto o momento do valor; o pensamento e a vivência daquilo que a vida recusou é a 

fonte da qual parece jorrar a plenitude da vida. Configura-se a absoluta ausência de toda 

a satisfação de sentido, mas a configuração alça-se à realização rica e integrada de uma 

verdadeira totalidade de vida." (A teoria do romance, ed. cit., p. 133)

Por sua vez, o ensaio "Narrar ou descrever?" [1936], de Lukács, insiste na 

mudança histórico-sodal que se encontra na origem dessa perda da faculdade de 

intercambiar experiências: as jornadas revolucionárias de junho de 1848. Ver Ensaios 

sobre literatura, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1965, pp. 43-94.

49 O autor da Teoria do romance advertia que a partir do "romantismo da 

desilusão" e de seu mais perfeito arremate, A Educação sentimental, a forma estava 

ameaçada pelos perigos do estiolamento. Ver Georg LUKÁCS, A Teoria do romance [1916], 

tradução de José M. Macedo, São Paulo, Duas cidades/Editora 34, 2000, p. 120.

50 É o que adverte Adorno quando diz: "A subjetividade do narrador 

comprova-se na força para produzir esta ilusão e — em Flaubert — na pureza da 

linguagem, que ao mesmo tempo através da espiritualização da linguagem de fato a 

dispensa do campo empírico com o qual ela se compromete. Um pesado tabu pesa sobre 

a reflexão: ela se toma o pecado capital contra a pureza objetiva." (Theodor ADORNO, 

"A posição do narrador no romance contemporâneo" [1958], em Textos escolhidos, São 

Paulo, Abril, 1983, coL "Os pensadores", p. 271.)

51 Carta a Louise Colet de 26.8.1853 (Correspondance, p. 257).

52 Para essa caracterização do tempo na Educação, ver o livro de J.-P. DUQUETTE, 

Flaubert ou Tarchitecture du vide, Montréal, Presses Universitaires Montréal, 1972, p. 115 e 

segs.
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