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RESUMO 

A pesquisa propõe uma breve incursão pela cena literária francesa do 

século XVII, tendo como baliza de reflexão o momento de expansão e 

afirmação da língua francesa, focalizado a partir do cotejo de três relevantes 

figuras do Seiscentos: Jean-Louis Guez de Balzac, autor de Lettres (1624); 

Antoine Furretière, autor de Nouvelle allégorie ou Histoire des derniers 

troubles arrivés au Royaume d’Éloquence (1658); e Dominique Bouhours, 

autor de Entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671). 

 

INTRODUÇÃO 

Pertencente à geração de escritores fundadora da Academia Francesa 

(1635), contemporâneo, portanto, do reinado de Luís XIII, Guez de Balzac é letrado 

seiscentista pouco frequentado ─ ou mesmo ignorado ─ pela comunidade 

universitária brasileira. Nem mesmo em França foi recebido pela posteridade de 

maneira equivalente, por exemplo, a um Molière, Racine ou a um Corneille. 

Suas Lettres, objeto aqui de nossa pesquisa, representam atualmente o 

principal ponto de convergência de pesquisas realizadas no estrangeiro, 

majoritariamente em França. O mesmo interesse coletivo contribuiu, e não faz muito 

tempo, para retirar do limbo a obra de Antoine Furetière. Tais autores, ao lado de 

Dominique Bouhours (jesuíta autor de uma apologia do vernáculo), embora tenham 

cada um a sua especificidade inseridos que estão numa mesma cultura letrada, 

acabam por partilhar das mesmas convicções de “bom uso” ─ expressão em voga 

nos círculos preciosos de então, definida por Vaugelas no Prefácio de suas 

Remarques sur la langue française ─ da língua, seja ela escrita ou falada. 

 

OBJETIVOS 

É objetivo nosso investigar, a um só tempo, a singularidade e a relação de 

parentesco que vozes como as de Guez de Balzac, de Antoine Furetière e 

Dominique Bouhours possam eventualmente entreter, tomando-se como pano de 

fundo o movimento de defesa e encarecimento do francês como língua sapiente e 



letrada. Tratar-se-á, então, em um primeiro momento, de compreender os modos 

pelos quais – o que implicará, evidentemente, voltar o olhar para os diversos 

procedimentos retóricos (tais como a accomodatio) e lugares-comuns convocados 

em seus textos – o discurso preceptivo (em Guez de Balzac) e também ficcional (em 

Furetière e Bouhours) se retroalimentam, conferindo à língua as capacidades de 

figuração. Impor-se-á, em um segundo momento, verificar como tais vozes 

respondem às interpelações e aos debates daquilo que, em uma economia letrada 

mais ampla, ficou conhecido como Querelle des Anciens et des Modernes. 

 

METODOLOGIA 

 Como se está em plena “idade da eloqüência” – para ir direto ao título da obra 

de Marc Fumaroli (2009) –, as fontes primárias desta pesquisa devem ser lidas como 

discursos (e condutas) retoricamente instruídos. Daí a importância da retórica como 

princípio de inteligibilidade das obras: organismo em voga para os europeus dos 

séculos XVI e XVII, ela “dava forma à sua linguagem [e], além disso, a eles fornecia 

os instrumentos necessários para a compreensão de suas representações” 

(FUMAROLI, 2009, p. XIV). Compreende-se, então, o papel vital desempenhado por 

esse organismo, que possui, aqui, o mérito de “evitar toda projeção arbitrária de 

nossos próprios esquemas modernos” (FUMAROLI, op. cit., p. X). 

 

DESENVOLVIMENTO 

As obras aqui estudadas inscrevem-se, para emprestar os termos de Bombart 

(2007), “no movimento de legitimação de uma grande literatura nacional em 

vernáculo”. Este é momento em que, sobretudo na França, o latim começa a ceder 

campo às línguas vernaculares. Monarca e escritores unem-se, de certo modo, para 

dar estabilidade e preeminência ao código lingüístico recém-instituído, que se quer 

fazer circular como moeda nacional (MÉCHOULAN, 1992, p. 18). Isso significa que 

se começa cada vez mais a escrever em francês, e, inclusive, a ler em língua 

francesa, graças às traduções conhecidas como “belas infiéis”, obras da literatura 

greco-latina, composta por autores clássicos. Estes serão então “acomodados” ─ 

para retomar um termo-chave da época ─ ao génie da língua e da nação francesas, 



ao qual se associam noções ético-retórico-poéticas como “ingênuo”, “bom senso”, 

“natural”, “pureza”, “clareza”, “proporção”, “brevidade”, etc.  

 Todos esses termos comparecem com reincidência em escritos seiscentistas, 

constituindo o que historiadores da literatura chamam de “artes da civilidade”, 

materializadas num conjunto de gêneros: manuais de cortesania, tratados de 

conversação, espelhos de príncipe, mas, também, romances galantes e os 

paratextos. Todos eles parecem teorizar, em maior ou menor grau, sobre o ideal do 

“honnête homme”, aquele que sabe se conduzir em sociedade (“le monde”) e aí 

expressar valores de urbanidade (urbanitas). Procurar-se-á, aqui, mostrar como 

Guez de Balzac contribui para a edificação desse ideal e que relações ele mantém 

com a questão da consolidação da língua nacional. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 É prudente assinalar que se está, ainda, no segundo mês de execução da 

pesquisa e que, portanto, veiculam-se “expectativas” de resultados. Uma de nossas 

principais hipóteses de trabalho prevê um diálogo majoritariamente consonante entre 

os três autores estudados, o que, em outras palavras, implica assumir que a 

conceituação em suas obras sobre o “bon usage” da língua francesa, seja escrita, 

seja oral, tende para uma fecunda (e decerto, ainda desconhecida) convergência. 

 

FONTES CONSULTADAS 

BOMBART, Mathilde. Guez de Balzac et la querelle des Lettres: écriture, polémique 

et critique dans la France du premier XVIIe siècle. Paris: H. Champion, 2007. 

COSTA, Leila de Aguiar. Antigos e modernos: a cena literária na França do século 

XVII. São Paulo: Nankin/Edusp, 2009. 

FUMAROLI, Marc. L'âge de l'éloquence: Rhétorique et "res literaria" de la 

Renaissance au seuil de l'époque classique. Paris: Droz, 2009. 

MÉCHOULAN, Éric (Textes Choisis et Présentés Par). Écrire au XVIIe siècle: une 

Anthologie. Paris: Presses Pocket (Collection Agora), 1992. 


