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RESUMO 

 

Esse estudo tem como objetivo central fazer uma análise das representações da cultura dos 

camponeses (as) da França oitocentista, sobretudo no que diz respeito à relação dos 

camponeses com o catolicismo e os limites e possibilidades de leituras desses camponeses, 

nos romances escritos por Honorè de Balzac nas décadas de 1830 e 1840: O médico rural, O 

cura da aldeia e Os Camponeses, todos constituintes dos volumes XIII e XIV de A Comédia 

Humana. Trata-se de observar como essa representação da cultura camponesa estava em 

diálogo com o contexto cultural do autor.  

  

Palavras-chave: Honorè de Balzac; ficção e cultura camponesa.   
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ABSTRACT 

 

This study was aimed at making a analysis of the representation of 

peasant culture (s) of nineteenth-century France, particularly with regard to the relationship of 

the peasants with Catholicism and the limits and possibilities of reading these peasants, 

in novels by Honore de Balzac in the 1830s and 1840s: O médico rural, O cura da aldeia, and 

Os camponeses. All constituents of volumes XIII and XIV of A Comédia Humana. It is to 

observe how this representation of peasant culture was indialogue with the cultural context of 

the author. 

 

Key words: Honorè de Balzac; fiction and peasant culture.  
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INTRODUÇÂO 

 

 Na busca por produzir um mosaico ficcional que pudesse ser lido como uma memória 

dos fatos públicos e, sobretudo, privados da França em que vivia, a da primeira metade do 

século XIX, Honorè de Balzac produziu um verdadeiro monumento literário: A Comédia 

Humana (La Comédie Humaine), um grande conjunto composto por 137 obras, sendo 89 

romances e o restante formado por novelas e histórias curtas. O próprio autor dividiu sua obra 

em três partes: ―Estudos de costumes‖, ―Estudos analíticos‖ e ―Estudos filosóficos‖. ―Estudos 

de costumes‖, a maior de todas as partes, com 66 títulos, subdividem-se em seis séries 

temáticas: Cenas da vida privada, Cenas da vida provinciana, Cenas da vida política, Cenas da 

vida militar e Cenas da vida rural.  

 É esta última série temática, Cenas da vida rural, que constitui o foco central dessa 

dissertação. Cenas da vida rural é composta pelos volumes XIII e XIV de A Comédia 

Humana. São nesses volumes que se encontram os romances O médico rural (originalmente, 

Le médecin de campagne), O cura da aldeia (Le curé de village) e Os camponeses (Les 

paysans) objetos de análise deste trabalho.  Todos eles foram escritos e originalmente 

publicados nas décadas de 1830 e 1840: nos anos de 1833, 1839 e1845, respectivamente. A 

primeira publicação de O cura da aldeia foi feita, assim como grande parte de Os 

camponeses, em forma de folhetim, em três edições do jornal parisiense La presse. 

 Compreender as interpretações que os sujeitos históricos produzem sobre 

determinadas práticas culturais e experiências históricas são tão importantes quanto 

compreender essas mesmas práticas e experiências. Em A história cultural, Roger Chartier 

(1990) diz: ―A história cultural, tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o 

modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada, dada a ler.‖ (...) (pg. 17). É considerando essa delimitação do objeto histórico que se 

levanta o problema central deste trabalho: como elementos da cultura camponesa da França 

oitocentista (o catolicismo e os limites e as possibilidades de leitura), são lidos e significados 

por Balzac através dos romances O médico rural, O cura da aldeia e Os camponeses?  As 

prováveis respostas para essas questões são buscadas tomando em conta as afirmações de 
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François Hartog (2003), em O século XIX e a história, e James R. Lehning (1995), em 

Peasant and Frenhc, a respeito da literatura de Balzac: a ficção balzaquiana, em consonância 

com a historiografia e a filosofia francesa da primeira metade do século XIX, ajudou a forjar 

um projeto de nação para a França oitocentista. 

 Antes de se voltar especificamente para a ficção de Balzac é importante pensar a 

própria relação da história com a literatura. Essas relações mudaram bastante ao longo do 

tempo. De acordo com Luís Costa Lima (2006), em História.Ficção.Literatura, essas relações 

retomam ao tempo da Grécia Antiga, quando Aristóteles, no século IV a.C., discutia, em 

obras como Poética, o valor da história e da literatura.  

 Na Poética, Aristóteles conclui que, por tratar do verossímil, ou seja, do que poderia 

ter ocorrido, e, portanto do geral, a poesia seria mais filosófica e nobre que a história, haja 

vista que esta se voltaria para o que sucedeu em determinadas circunstâncias da realidade, ou 

seja, para a face particular dos acontecimentos. 

 Mesmo com esse possível embate levantado por Aristóteles, Hayden White (1994), em 

Trópicos do discurso, diz que até a primeira metade do século XIX, a história e a literatura 

permaneceram muito próximas uma da outra, sobretudo por compartilharem métodos em 

comum:  

 

(...) Homens como Michelet e Tocqueville só são apropriadamente designados como 

historiadores pelo assunto de que tratam, e não pelos seus métodos. Na medida em 

que nos referimos apenas ao seu método, podemos igualmente designá-los cientistas, 

artistas, ou filósofos. (...) (WHITE, 1994, pg. 54).  

 

 Para White (1994), o distanciamento entre a história e a literatura (e da arte em geral) 

veio com todas as medidas tomadas, na segunda metade do século XIX, por muitos 

historiadores, principalmente por membros da chamada escola metódica, para fazer da história 

uma disciplina científica, mais próxima das ciências em geral (sociais, naturais e físicas) do 

que de qualquer tipo de arte. Um dos frutos desse processo de cientificização da história, foi o 

grande número de crítica que tanto cientistas da natureza quanto artistas passaram a fazer à 

disciplina nascente. Essas críticas duraram até a Primeira Guerra Mundial. 

 Uma relativa e nova reaproximação da história em direção à literatura veio no início 

da década de 1830, depois da criação da revista Annales d’histoire économique et sociale, em 

1929, pelos historiadores Lucien Febvre e Marc Bloch. De acordo com Antonio Celso 

Ferreira (2000) em A narrativa histórica na prosa do mundo alguns membros da Escola dos 

Annales chegavam a admitir semelhanças na formas textuais encontradas nas epidermes dos 

escritos históricos e literários. Todavia, também era consenso que essas afinidades eram 
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apenas superficiais: a Escola dos Annales combateu a concepção da história como narrativa e 

constantemente buscou se aproximar e apropriar dos modelos analíticos das ciências sociais.  

Mesmo assim, por mais relativa e parcial que fosse a mencionada reaproximação, ela 

produziu um efeito importantíssimo, o reconhecimento da legitimidade da literatura enquanto 

fonte histórica.  

 Foi no contexto dessa primeira geração dos Annales que Lucien Febvre, historiador 

que amava a literatura, escreveu uma de suas mais importantes obras, O problema da 

incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais (1942), a partir de fontes literárias, 

sobretudo as sátiras religiosas e escatológicas presentes em Gargantua e Pantagruel (1532-

1552) de François Rabelais. 

 Na segunda metade século XX, sobretudo a partir das décadas de 1970 e 1980, as 

obras de dois filósofos, Hayden White e Paul Ricoeur, com suas profundas reflexões sobre os 

distanciamentos e aproximações da história com a literatura, levaram todo o campo 

historiográfico a rever e a repensar a condição do texto histórico com relação ao texto 

literário.  

 White (1994) diz que a história compartilha sistemas de produção de sentido e modos 

de formatação de enredo com a literatura: em síntese, antes de partir para o trabalho crítico 

com os documentos todo historiador faz uma escolha (gesto poético) entre um dos quatro 

tropos da linguagem: a metáfora, a metonímia, a sinédoque ou a ironia. Enxergando nessa 

escolha um momento de criação, portanto poético, White (1994) conclui que nesse instante a 

atividade do historiador é análoga à do literato. Por isso, a história nunca poderia ser vista 

como um sistema científico, nos moldes das ciências físicas e naturais, e sim como parte do 

universo artístico. Assim, para White (1994): (...) ―a história não é menos uma forma de 

ficção do que o romance é uma forma de representação histórica.‖ (pg. 138)   

 Contudo, White (1994) enxerga que os historiadores, ao se prender a uma 

concepção realista de representação, herdada do século XIX, guardam um 

importante distanciamento dos literatos, que já teriam, há muito tempo, 

abandonado essa noção realista de representação.  

 As reflexões de Paul Ricoeur foram originalmente publicadas na década de 

1980, na forma dos três volumes de Temps et récit (Tempo e narrativa). Para 

Ricoeur (1997), em Tempo e Narrativa , o discurso do historiador pertence à 

ordem das narrativas, uma vez que, assim como a literatura, é um discurso que 

tenta compreender e ordenar a experiência temporal.  Até mesmo obras 
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essencialmente estruturalistas, com viés sócioeconômico, como O mediterrâneo e 

a época de Felipe II (1966) de Fernando Braudel são vistas por Ricoeur como 

meganarrativas.    

 Para Ricoeur (1997), na tentativa de refiguração do tempo, tanto a ficção 

se torna ―quase-história‖ quanto a história se torna ―quase -ficção.‖ Isso pelo fato 

de os dois campos da escrita tomarem elementos emprestados um do outro: a 

história só efetua sua intencionalidade histórica incorporando os recursos de 

ficcionalização, que dependem do imaginário narrativo, e a ficção só efetua sua 

intencionalidade fictícia incorporando os recursos de historicização , que lhe 

oferecem as tentativas de reconstrução do passado efetivo.   

 Um dos efeitos das reflexões feitas por muitos filósofos das décadas de 

1970 e 1980, dentre eles Hayden White e Paul Ricoeur, foi uma efetiva revisão, 

por parte da comunidade dos historiadores, dos padrões epistemológicos da 

história. Como afirma Ferreira (2000), a maioria dos historiadores da chamada 

nova história cultural admitem tanto a possibilidade de o historiador, no ato de 

sua escrita, lançar mãos de recursos literários , quanto reconhecem a importância 

da subjetividade do historiador e uma dose equilibrada de imaginação criadora. 

Ainda assim, o valor epistemológico da história ainda parece um pouco 

indefinido. 

 Outro importante efeito das ditas reflexões , diz respeito à legitimidade da 

literatura como fonte história: mais do que nunca, a transição do século XX para 

o XXI viu essa legitimidade ser completamente reconhecida, sobretudo dentro da 

Nova História Cultural, grupo que teve como grandes pilares nomes como os de 

Roger Chartier, Natalie Zemon Davis, Lynn Hunt , Robert Darnton, Michele 

Perrot e outros. Para Ferreira (2009) em A fonte fecunda um texto que pode ser 

considerado como inaugural dessa nova fase da l iteratura dentro da história é  A 

literatura: o texto e seu intérprete de Jean Starobinski, texto que foi escrito para 

compor a obra organizada por Jacques Le Goff e Pierre Nora, consider ada o 

manifesto da Nova História: Faire de l’histoire , publicado em 1974.        

 De toda maneira, as dificuldades metodológicas para se tratar a fonte literária ainda 

são grandes. Encontrar uma abordagem teórico-metodológica que dê conta da riqueza e da 

complexidade da literatura é um passo importante e difícil de dar. A dificuldade de abordar 

criticamente a literatura é destacada por Antoine Compagnon (2010) em O demônio da teoria, 
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quando diz: ―Por outro lado, essas sete questões (literatura, autor, mundo, leitor, estilo, 

história, e o valor) não são independentes. Formam um sistema. Em outras palavras, a 

resposta que dou a uma delas restringe as opções que se abrem para responder às outras. (...) 

(pg. 26) Dar conta desse sistema apontado por Compagnon (2010) não é, de forma nenhuma, 

simples.   

 No caso específico do romance, um dos pontos mais debatidos entre críticos e teóricos 

diz respeito à relação literatura e mundo. Constantemente pergunta-se: até onde vai a 

ficcionalidade do romance? Que espaços e limites se admite para a presença da veracidade 

dentro do romance? Como fato e ficção estão imbricados na escrita romanesca? Para Sandra 

Vasconcelos (2010) em O romance como gênero planetário, uma resenha crítica da obra A 

cultura do romance, organizada por Franco Moretti (2009), essas questões atravessaram, a 

partir de diferentes perspectivas, todos os textos, escritos por variados teóricos e críticos, 

presentes na obra que ela resenha. Explicando a recorrência dos mencionados problemas em 

torno do romance, Vasconcelos diz:   

 

Não é muito difícil compreender por que essa tem sido uma preocupação constante 

por parte de teóricos e críticos: afinal, o romance tem suas raízes firmemente 

fincadas no tempo histórico e em contextos socioculturais específicos e, mesmo nos 

altos vôos da fantasia, tem um conteúdo de  verdade e um notável poder de 

revelação, de ―descoberta e interpretação da realidade‖ (a expressão é de Antonio 

Candido). (VASCONCELOS, 2010, pgs. 189 e 190) 

 

 

 Ao observar o romance como um gênero inquieto, inacabado e quase imprevisível, 

como define Vasconcelos (2010), compreendemos que ao historiador cabe a tarefa essencial 

de perceber como esse documento está fincado no tempo histórico e em contextos 

socioculturais e, também, quais tipos de interpretação da realidade ele estetiza. Tentar fazer 

isso é tentar dar conta do sistema proposto por Compagnon (2010), isto é, enxergar literatura, 

autor, mundo, leitor, estilo, história, e valor como partes inseparáveis de um todo.      

 A possibilidade de o historiador tratar a fonte literária como um documento marcado 

por representações sobre a sociedade, a cultura, a religião e o mundo rural, é destacada por 

Ferreira (2009) em A fonte fecunda. Nessa obra, ele também diz que o texto literário deve 

tanto ter suas peculiaridades internas quanto suas relações com o contexto histórico-cultural 

destacado: 

 
Uma vertente que também é abundante, busca analisar como são criadas nos textos 

as representações sociais, nacionais, regionais, morais, ideológicas, científicas, 

religiosas, sexuais ou de gênero e etnia; as visões da cidade e do campo, da natureza 
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e da técnica, do passado e da modernidade, das lutas sociais, do mundo profissional, 

da riqueza e da miséria, do trabalho e do lazer, da norma e do desvio. (...) Essa linha 

requer, necessariamente, a interpretação da forma e do conteúdo das obras, ou seja, 

exige que sua análise interna seja articulada aos contextos históricos e sociais. 

(FERREIRA, 2009, pg. 83).   

  

 

 Foi a partir desse referencial metodológico que essa dissertação foi construída. Os 

romances aqui analisados são considerados como uma fonte histórica que permite a percepção 

de uma interpretação e de uma significação, produzida por determinado sujeito histórico, o 

autor Honorè de Balzac, a respeito de um determinado universo cultural: as relações com o 

catolicismo e os limites e as possibilidades de leitura dos camponeses da França pós-

revolucionária. Sendo assim, o texto ficcional é considerado como um documento que pode 

ser classificado como aquilo que Chartier (1990) entende por representação: um trabalho de 

significação, classificação e delimitação do mundo e das realidades sociais.  

 Ao observar os volumes XIII e XIV de A Comédia Humana como representações da 

cultura camponesa da França oitocentista, isto é, o texto romanesco como uma produção de 

sentido sobre a realidade da mencionada cultura, busca-se tanto fazer uma atenta leitura dos 

aspectos internos dos romances em questão, quanto observar como esses sentidos e formas 

enunciados do interior das obras dialogavam com temas, dilemas, e valores da sociedade 

francesa da primeira metade do século XIX, isto é, busca se articular uma análise interna dos 

romances com o contexto histórico e social em que foram produzidos.  

 O fato da análise do texto de Balzac vir atrelada a informações sobre a história cultural 

dos camponeses não significa que a ficção seja lida como um espelho da realidade, mas sim 

que, o fato dessa ficção ter sido construída com fortes preocupações ―realistas‖, resultou numa 

construção simbólica em que muitos elementos da realidade do mundo representado (o 

universo camponês) tocaram e dialogaram diretamente com o trabalho de escrita de Balzac. 

Isso torna inevitável uma melhor observação da própria história dos camponeses. Todavia, o 

realismo de Balzac deve ser visto de maneira bastante crítica. Como destaca Italo Calvino 

(1990), em Seis propostas para o próximo milênio: lições americanas, a percepção fantástica 

de Balzac o coloca num ponto nodal da história da literatura, (...) ―numa experiência limite, 

ora visionário, ora realista, ora ambos a um só tempo.‖ (pg. 111).   

 Além da noção de representação defendida por Chartier (1990), outros conceitos e 

orientações teóricas são levados em conta nessa dissertação. As importantes noções de 

monologismo, dialogismo e ideologia foram buscadas em Mikhail Bakhtin, nas obras 

Problemas da poética de Dostoiévski (2010), Marxismo e filosofia da linguagem (2010), e A 
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cultura popular na idade média e no renascimento (2008). O conceito de consciência 

histórica é trabalhado no sentido que Jörn Rüsen atribui ao termo, em obras como Razão 

histórica (2010) e História viva (2010). Outro relevante conceito que se recorre para melhor 

compreender a ficção balzaquiana é o de leveza, apresentado por Calvino (1990) em Seis 

propostas para o próximo milênio.      

 No primeiro capítulo dessa dissertação, busca-se compreender como as relações dos 

camponeses da França oitocentista com o catolicismo, isto é, uma determinada realidade 

social, é significada e lida por Balzac através dos romances O médico rural, O cura da aldeia 

e Os Camponeses. Antes de se deter especificamente nesse problema, busca se fazer uma  

reflexão sobre os principais motivos que explicariam a importância dos camponeses para a 

ficção de Balzac. Depois, procura-se, brevemente, destacar a relação entre o lado profissional 

do autor (no sentido de viver da arte) e as demandas dos leitores de sua sociedade. Em 

terceiro lugar, busca-se observar como o debate em torno da definição do papel social do 

catolicismo atravessava a sociedade da França pós-revolucionária. Um quarto ponto a ser 

analisado se relaciona ao valor estético atribuído aos elementos do catolicismo camponês. 

Também se busca observar como as vozes dos romances em questão se posicionam 

axiologicamente quanto aos papéis desempenhados pelo catolicismo entre os camponeses da 

França oitocentista. Em quinto lugar, atenta se para o que Ricoeur (1997) considera 

fundamental nos diálogos da ficção com a história, isto é, os recursos de historicização 

utilizados pela ficção, recursos que serão definidos como escrita historicizante, ou com o 

conceito de Rüsen (2010) de consciência histórica. Por último atenta-se para os sentidos 

atribuídos à força social do catolicismo entre os camponeses. 

 No segundo capítulo busca se responder a seguinte problemática: como os limites e as 

possibilidades de leitura dos camponeses da França oitocentista, também uma determinada 

realidade social, são significadas e lidas por Balzac através dos romances O médico rural, O 

cura da aldeia e Os camponeses? Em busca de reposta para esse problema, busca-se observar 

as posições axiológicas assumidas pelas diversas vozes no que tange à alfabetização dos 

camponeses; as relações entre analfabetismo e as condições sociais dos camponeses; e os 

tipos de práticas de leituras estetizados nos romances.   
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CAPÍTULO 01: A REPRESENTAÇÃO DAS RELAÇÕES DOS CAMPONESES 

FRANCESES COM O CATOLICISMO NOS ROMANCES O MÉDICO RURAL, O 

CURA DA ALDEIA, E OS CAMPONESES 

 

 Partindo do pressuposto que de que o texto literário pode ser definido, assim como as 

mais variadas formas de manifestações culturais da humanidade, como aquilo que Roger 

Chartier (1990) em A história Cultural definiu como representação, este primeiro capítulo 

busca responder o seguinte problema: Como Honorè de Balzac representou a relação dos 

camponeses da França oitocentista com o catolicismo nos romances O médico rural, O cura 

da aldeia e Os camponeses? A busca por uma possível resposta para a questão apresentada é 

empreendida levando em consideração o contexto histórico do autor e do mundo que busca 

representar, o universo cultural dos camponeses. Dessa maneira a atenção deve se voltar, 

sobretudo, para as décadas de 1830 e 1840, tempo em que os três romances tomados como 

fonte foram escritos. 

 Nesse primeiro capítulo o objetivo central é construir uma análise que busque 

estabelecer os aspectos históricos, ou a historicidade, de um dos temas tratados nos romances 

mencionados, a representação da relação dos camponeses franceses com o catolicismo. Não 

se pode deixar de atentar para alguns aspectos bastante particulares do texto literário, como as 

vozes da narrativa, as posições axiológicas, o peso da narrativa, os elementos retóricos e a 

relação com o tempo histórico. 

 

1.1. Porque Balzac fala de camponeses? 

  

 Antes de observar as representações dos camponeses na ficção balzaquiana é 

importante se voltar para a seguinte questão: por que Balzac escolhe os camponeses (as) como 

personagens privilegiados para três de seus romances, os volumes XIII e XIV da Comédia 

Humana? Algumas colocações podem ajudar a explicar essa escolha. 

 Em primeiro lugar, está o desejo do autor de construir uma ficção que pudesse ser lida 

como um grande mosaico da sociedade francesa de seu tempo. Balzac queria que sua 

narrativa abarcasse os mais variados aspectos da França pós-revolucionária, alcançando uma 
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perceptível unidade espaço-temporal. Na dedicatória de Os camponeses, para Sylvain-Pierre-

Bonaventure Gavault, Balzac diz: (...) ―Escreveu J. J. Rousseau no começo de A Nova 

Heloísa: ―Vi os costumes de meu tempo, e publiquei estas cartas.‖ Por que não dizer-lhe, 

imitando o grande escritor: Estudo a marcha de minha época, e publico esta obra?‖ (1954, pg. 

15) Alcançar a unidade de sua época é apresentado como um dos objetivos de sua obra. 

 Ele busca e vê unidade nas narrativas de fatos diversos e particulares que elabora. 

Sintoma disso é o fato de denominar ―l’histoire des moeurs‖ (história dos costumes: história 

no singular) uma coleção com 89 romances, a Comédia Humana. Seu objetivo era construir 

uma narrativa que, graças ao entrelaçamento das mais variadas ações e acontecimentos, fosse 

pautada tanto por uma temporalidade comum, o início do século XIX, quanto por um espaço 

comum, a França. É partindo dessa noção de unidade da narrativa que Balzac critica, no 

L’Avant-propos
1
, a estrutura dos romances de Walter Scott, destacando a falta de conexão 

interna nos romances scottianos, a falta de um sentido de singularidade e unidade na 

organização dos romances:  

 

(...)Mais, ayant moins imaginé un système que trouvé sa manière dans le feu du 

travail ou par la logique de ce travail, il n'avait pas songé àrelier ses compositions 

l'une à l'autre de manière à coordonner une histoire complète, dont chaque chapitre 

eût été un roman, et chaque roman une époque.
2
 (...) (BALZAC, 1842, pg. 05)  

 

 O objetivo da construção de uma literatura portadora de completude e abarcadora de 

um mundo grandioso (a França do século XIX) também é evidenciado nesse trecho do 

L’Avant propos:  

 

(...) Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au dix-

neuvième siècle, ce livre que nous regrettons tous, que Rome, Athènes, Tyr, 

Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont malheureusement pas laissé sur leurs 

civilisations, et qu'à l'instar de l'abbé Barthélemy, le courageux et patient Monteil 

avait essayé pour le Moyen-Age, mais sous une forme peu attrayante.
3
 (BALZAC, 

1842, pg. 06)  

                                                           
1
 O L’Avant-propos de la Comédie humaine foi originalmente publicado em julho de 1842. Foi escrito por Balzac 

com o intuito de funcionar como um grande prefácio da monumental La Comédie humaine. Nele se encontra 
diversas explicações e comentários a respeito dessa obra, como: a origem, os objetivos, alguns valores que a 
guiaram, as dificuldades de sua realização e os autores, principalmente Buffon e Walter Scott, que foram 

importantes para que Balzac pudesse vencer essas dificuldades.  
2
 Esta e todas as outras traduções são minhas: Mas, tendo menos imaginado um sistema que encontrado seu 

caminho no calor do trabalho ou pela lógica desse trabalho, ele -Walter Scott- não tinha pensado em amarrar 
suas composições umas às outras de maneira a coordenar uma história completa em que cada capítulo tivesse 
sido um romance, e cada romance uma época. 
3
 Com muita paciência e coragem, eu realizarei, sobre a França do século XIX, este livro que todos nós 

lamentamos que Roma, Atenas, Tiro, Mênfis, a Pérsia, e a Índia não tenha, infelizmente, nos deixado sobre 
suas civilizações, e que, apesar do abade Barthelemy, o corajoso e paciente Monteil tivesse sido tentado para a 
Idade Média, mas sob uma forma pouco atraente. 
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 Um autor que ansiava construir uma literatura completa (une histoire complète), 

voltada para um tempo e um espaço específico, desejoso de dar conta da rica realidade de 

todo um país, não poderia ignorar o grupo social dos camponeses. De acordo com Renato 

Ortiz (1998), em Cultura e Modernidade, por volta de 1850, 75 % da população francesa 

ainda era formada por camponeses. Em 1852 eles eram responsáveis por quase 50 % de toda a 

produção econômica da França. William Fortescue (1992), em Revolução e Contra-

Revolução na França, diz que no ano de 1815 cerca da metade das terras cultivadas da França 

estava nas mãos dos camponeses, com o restante pertencendo à nobreza e a burguesia liberal. 

Em síntese, a totalidade buscada por Balzac quase o impediria de silenciar sobre um grupo 

que, na primeira metade do século XIX, era a maioria da população francesa e possuía grande 

importância econômica e social. 

O segundo aspecto que deve ser considerado na tentativa de compreender o espaço 

dedicado aos camponeses por Balzac, diz respeito a uma aliança entre escrita e um projeto de 

nação. De acordo com François Hartog em O século XIX e a história (2003) importantes 

historiadores da primeira metade do século XIX, como Guizot, Thierry, Michelet e Fustel de 

Coulanges escreviam suas histórias tendo em mente o lema ―construir um passado, para 

construir uma nação.‖ Para Hartog (2003) esses historiadores compartilhavam um projeto de 

história que se pautava por um projeto de nação que, ao buscar identificar nação com ―alma‖ e 

―pessoa‖, tinha como primeira conseqüência ―uma transformação na agenda do historiador: 

cabe revelar o que não era imediatamente visível, menos os segredos dos grandes que o 

murmúrio dos anônimos ou até os silêncios da história.‖ (pg. 25) 

 Mas o que Balzac tem a ver com a construção da mencionada história nacional, se ele 

foi um romancista, e não um historiador? Algumas coisas. Primeiro, o próprio Hartog (2003) 

apresenta a ficção de Balzac como uma escrita diretamente atrelada ao projeto de nação 

compartilhado pelos historiadores mencionados. Segundo, ele se via como um historiador, 

como argumenta Paulo Rónai na introdução do volume XIII da Comédia Hunana publicada 

pela editora Globo em 1954: (...) ―A atitude geral do escritor difere essencialmente da de seus 

colegas de ofício, e ele o sente tão bem que não se qualifica a si mesmo romancista, mas sim 

historiador de costumes.‖ (...) (BALZAC, 1954, pg. 10). Terceiro que, como consta numa 

citação do L’Avant-propos feita na penúltima página, o espaço privilegiado de sua ficção é a 

França:―Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserais, sur la France au dix-
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neuvième siècle‖
4
 (1842, pg. 06).  Claro, qualquer pessoa que diz escrever sobre um país pode 

ou não compartilhar um projeto de nação, mas no caso de Balzac a constante reiteração dessa 

ideia sugere uma forte identificação com a nação francesa. E por último, a fala de Hartog 

(2003) sobre as conseqüências da identificação da nação como ―alma‖ e ―pessoa‖ 

compartilhada por alguns historiadores da primeira metade do século XIX, como Michelet, 

está bem próximo do próprio projeto de Balzac apresentado no L’Avant-propos: 

 

En saisissant bien le sens de cette composition, on reconnaîtra que j'accorde aux faits 

constants, quotidiens, secrets ou patents, aux actes de la vie individuelle, à leurs 

causes et à leurs principes autant d'importance que jusqu'alors les historiens en ont 

attaché aux événements de la vie publique des nations.
5
 (...) (BALZAC, 1842, pg. 

12)  

 

 Quem também aproxima a escrita de Balzac a um projeto de nação é Lehning (1995), 

em Peasant and Frenhc. Apesar de essa dissertação apresentar certas dissonâncias com o que 

ele diz, ainda assim, sua análise ajuda a melhor compreender a proximidade de Balzac com a 

sociedade de sua época e de homens como os romancistas Stendhal e Flaubert, o historiador 

Michelet, e o pintor Jean-François Millet. A partir do que foi colocado, se percebe que dois 

gêneros literários da primeira metade do século XIX, a ficção e a história, estavam envolvidas 

num mesmo projeto de escrita: um projeto de construção da nação. Comungando desse 

projeto de nação, Balzac não poderia ignorar a importância dos camponeses e das camponesas 

para o presente e o futuro da França: aquela numerosa ―comunidade real‖ era importantíssima 

para a construção do que Benedict Anderson (1989), em Nação e Consciência Nacional, 

denominou de ―comunidade imaginada‖.   

  O terceiro ponto que ajuda a explicar o espaço que Balzac concedeu, em sua ficção, 

aos camponeses, está relacionado com a preocupação do autor com a construção de uma 

sociedade com o máximo de solidariedade, ordem social e o mínimo de conflito. A 

preocupação com o restabelecimento de uma ordem social livre das trapaças e ―conspirações‖ 

dos camponeses, e pautada no desarmamento desse mesmo grupo, é o que se pode ler num 

trecho da já citada dedicatória de Os Camponeses para o seu amigo Sylvain-Pierre-

Bonaventure Gavault. Primeiramente, Balzac fala de uma conspiração dos camponeses contra 

                                                           
4
 Com muita paciência e coragem eu realizarei, sobre a França do século dezenove. 

5
 Tomando bem o sentido dessa composição se reconhecerá que eu concedo aos fatos constantes, cotidianos, 

secretos ou patentes, aos atos da vida individual, a suas causas e seus princípios tanta importância quanto a 
que ante então os historiadores tem dispensado aos eventos da vida publica das nações. 
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os ricos, e sugere que sua literatura (que ele chama de estudo) servirá para esclarecer os 

legisladores do futuro sobre o perigo que o dito grupo representaria: 

 

(...) Algumas seitas se comoveram, e gritam pela voz de seus escritores: 

―Trabalhadores, levantai-vos!‖- do mesmo modo que já se disse ao Terceiro Estado: 

―Levanta-te!‖ Vê-se bem que nenhum desses Eróstratos teve coragem de mergulhar 

nos confins da roça para estudar a conspiração do camponês contra o rico... Trata-se 

aqui de esclarecer, não o legislador de hoje, mas o de amanhã. (...) (BALZAC, 1954, 

pg. 15) 

 

 Perceber essa preocupação com a instalação de uma determinada ordem social no 

campo é perceber uma das particularidades do projeto de nação compartilhado por Balzac: 

uma nação sem rebeliões camponesas.   

 Depois de afirmar a existência de uma conspiração dos camponeses contra os ricos e a 

necessidade de novas legislações, Balzac relaciona a ganância e as trapaças dos camponeses 

com as relações que eles passaram a travar com a burguesia: 

 

(...) O senhor verá esse sapador infatigável, esse roedor que retalha e divide o solo, 

que parte e reparte em mil pedaços uma geira de terra, eternamente convidado a esse 

festim por uma pequena burguesia que faz dele, ao mesmo tempo, seu auxiliar e sua 

presa. Esse elemento insocial, criado pela Revolução, acabará absorvendo a 

Burguesia, como a Burguesia devorou a Nobreza. Elevando-se, pela sua própria 

mesquinhez, acima da lei, esse Robespierre de uma só cabeça, e vinte milhões de 

braços trabalha incessantemente, acocorado em todas as comunas, entronizado no 

conselho municipal, promovido a guarda nacional em todos os cantões da França 

por esse ano de 1830, que se esqueceu de que Napoleão preferiu os riscos da 

desgraça a armar o povo. (BALZAC, 1954, pg. 16) 

 

 

Ao manifestar sua posição em relação à condição social e econômica dos camponeses, 

Balzac os adjetiva como trabalhadores incessantes, mas, sobretudo, como conspiradores, 

ladrões e roedores. Para ele, os camponeses assumiram essas facetas graças às relações que 

passaram a manter com uma pequena burguesia, que teria espalhado a maldição da ganância e 

do poder do dinheiro nos campos da França. O resultado dessa ―contaminação‖ poderia ser a 

sobreposição dos próprios camponeses em relação à burguesia. 

No que tange à condição jurídica dos camponeses, a insatisfação de Balzac se dá pelo 

fato de a Revolução liberal de 1830 ter perimido o acesso dos camponeses à guarda nacional. 

Essas armas só poderiam fomentar o conflito e a ―desordem‖: armar o povo sempre 

provocaria coisas piores que as desgraças de uma invasão externa, haja vista que os 

camponeses seriam propensos à revolta e à revolução: são chamados de Robespierre de vinte 

milhões de braços. Em síntese, Balzac se diz atentar para os camponeses visando possibilitar 
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aos legisladores do futuro a promulgação de leis que possibilitassem a instalação de uma 

solidariedade e de uma ordem social ideal em que os camponeses não mais trapaceariam ou 

roubariam, nem trabalhariam gananciosamente, pois estariam livres das relações com a 

pequena burguesia; e em que os camponeses fossem todos desarmados, pois o exemplo de 

Napoleão servia para demonstrar que era preferível correr grandes riscos que armar o povo. 

Dominck LaCapra (2000) em History and Reading apresenta o ponto de vista de 

Tocqueville e Stendhal sobre a sociedade francesa pós-revolucionária. Eles são uníssonos em 

dizer que se tratava de uma sociedade marcada pela atomização dos indivíduos e pela falta de 

cooperação social:  

 

For both (Tocqueville and Stendhal), post-revolutionary society is marked by an 

atomization of individuals and a factionalization of groups, which produce a 

situation marked by stalemate and a lack of cooperation, even when the interests of 

social agents tend to coincide.
6
 (LACAPRA, 2000, pg.83)  

 

  Esta constatação coloca a posição de Balzac numa via de mão dupla com a posição 

assumida por Tocqueville e Stendhal sobre a sociedade francesa do pós-revolução de 1789.  

Ao falar da condição dos camponeses, Balzac também sugere uma forte presença do 

individualismo e da falta de cooperação entre eles, que seria decorrente da instalação das 

relações capitalistas no campo. Entretanto, diferentemente do que aponta Tocqueville e 

Stendhal, para Balzac, o individualismo e a falta de cooperação teriam seus limites destacados 

exatamente no momento em que os interesses dos agentes sociais coincidissem: os 

camponeses seriam um Robespierre de uma só cabeça e vinte milhões de braços, ou seja, 

prontos para se unirem por uma causa comum. 

 O quarto ponto que pode ajudar a explicar o espaço dado aos camponeses pela 

literatura balzaquiana, está ligado às demandas da recepção, ou seja, ao anseio de muitos 

leitores em ver a cultura camponesa presente na ficção. Em sua obra, La lecture et la vie: les 

usages du roman au temps de Balzac, Judith Lyon-Caen (2006) apresenta ricas colocações 

sobre as relações dos leitores da primeira metade do século XIX com os romances e os 

romancistas desse mesmo tempo. Uma dessas colocações é sobre as expectativas de Julien 

Lépinay, um dos leitores e correspondentes de Balzac. Nas missivas que Lépinay endereçava 

a Balzac, ele não apenas conta algumas histórias do tempo que morava no campo, antes de se 

migrar para Paris, como também sugere a Balzac que escrevesse sobre o povo e os 

                                                           
6
 Para ambos -Tocqueville e Stendhal-, a sociedade pós-revolucionária foi marcada por uma atomização dos 

indivíduos e uma faccionalização dos grupos, o que produziu uma situação marcada por dificuldades e pela 
falta de cooperação, mesmo quando os interesses dos agentes sociais tendiam a se coincidir. 
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camponeses: ele pede a Balzac que deixasse um pouco de lado os costumes do mundo 

elegante e se atentasse, em seus escritos, aos sofrimentos e misérias das gentes do campo. 

Lyon-Caen (2006) afirma que esse anseio em ver os sofrimentos e as misérias do povo do 

campo representado na literatura, seria mais facilmente atendido se fosse se dirigido à 

romancistas como Georg Sand ou Eugène Sue. Entretanto, no que diz respeito à sua vontade 

de ver a cultura e as especificidades lingüísticas do camponês representadas na literatura, 

Julien Lépinay foi plenamente atendido por Balzac, melhor do que seria por Georg Sand: 

 

Julien Lépinay est également remarquable par sa volonté d’indiquer à Balzac toutes 

les spécificités linguistiques de son pays d’origine. Balzac, dans Les Paysans, em 

1844 se montrera d’ailleurs attentif aux ―parlures‖locales, alors que George Sand, à 

la même époque, refuse, par souci de lisibilité et de pureté littéraire, de transcrire 

dans ses livres l’idiome dês paysans berrichons.
7
 (LYON-CAEN, 2006, pg. 294)  

 

É claro que Balzac não se voltou, nos volumes XIII e XIV da Comédia Humana, para 

o universo rural da França oitocentista por causa das cartas de Julien Lépinay. Elas apenas 

ajudam a pontuar uma demanda vinda de leitores que, mesmo morando em Paris, passaram 

suas infâncias e adolescências no campo, como foi o caso de Lépinay (e quantos ―Lépinays‖ 

não havia na França?), ou até mesmo de leitores que continuavam morando na zona rural da 

França oitocentista. Como afirma Lyon-Caen (2006) esses leitores queriam se ver 

representados na ficção romanesca, pois viviam numa sociedade atravessada por um desejo de 

representação democrática dentro da literatura, as pessoas queriam se ver no romance. A 

literatura era vista como um espaço democrático por oferecer ao mundo social uma 

representação textual de si (...) ―dans un univers où la représentation politique reste 

étroitement limitée par le suffrage censitaire et la censure politique de la presse.‖
8
 (2006, pg. 

23).  

O quinto e último ponto, diz respeito às profundas heranças da tradição carnavalesca 

presentes em Balzac. Mikhail Bakhtin, em Problemas da poética de Dostoievski (2010) diz 

que Dostoievski bebeu na fonte de Balzac, George Sand e Victor Hugo para apropriar-se 

dessa tradição, apontando assim a força dos elementos carnavalescos nos textos balzaquianos. 

De acordo com Bakhtin (2010), ―o carnaval é uma grandiosa cosmovisão universalmente 

                                                           
7
 Julien Lépinay também é digno de atenção por sua vontade de indicar a Balzac todas as especificidades 

lingüísticas de sua região de origem. Balzac, em Os Camponeses, de1844, se mostrara também atento às falas 
locais, enquanto que George Sand, na mesma época, recusa, por causa da legibilidade e da pureza literária, a 
transcrever em seus livros o idioma dos camponeses berrichons. 
8 num universo onde a representação política permanece estritamente limitado pelo sufrágio censitário e pela 
censura política da imprensa. 
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popular dos milênios passados,‖ é a festa da praça pública, onde a gente comum produz sua 

própria interpretação do mundo, marcada pela inversão dos papéis sociais, pela eliminação do 

medo e das autoridades, e pelos elementos grotescos (o riso criativo, a profanação do sagrado, 

o exagero na comida, na bebida, no sexo, e a explicitação das partes baixas do corpo). Se 

Balzac, como afirma Bakhtin (2010), foi herdeiro e propagador dessa tradição carnavalesca, 

como poderia ignorar a cultura de homens e mulheres dos confins da roça (como ele diz na 

dedicatória a P. S. B. Gavault) francesa? 

Em síntese, a resposta para a questão dos motivos de Balzac escolher os camponeses 

como personagens privilegiados para três de seus romances é múltipla e complexa. Aqui 

foram elencados cinco pontos que podem ajudar na compreensão dessa escolha: o desejo do 

autor de construir uma ficção que pudesse ser lida como um grande mosaico da sociedade 

francesa de seu tempo, sustentada na sua preocupação com a unidade espaço-temporal de sua 

narrativa; a aliança de Balzac a um projeto de produção de narrativas nacionais em que os 

homens e as mulheres comuns são alçados à condição de protagonistas; a preocupação do 

autor com a construção de uma sociedade com o máximo de solidariedade e ordem social e o 

mínimo de conflito; uma demanda social de leitores, como Julien Lépinay, direta ou 

indiretamente envolvidos com o campo, ávidos por verem suas experiências representadas na 

ficção de seu tempo; e as profundas heranças da tradição carnavalesca presentes em Balzac. 

Todavia, o segundo e o terceiro ponto, foram, de alguma maneira, ainda mais relevantes para 

a construção ficcional de Balzac: nação, solidariedade e ordem foram noções essenciais ao 

autor.  

 

1.2. O médico rural 

 

 O médico rural foi originalmente publicado no final de 1833. Como a maioria dos 

romances de Balzac, incluindo O Cura da Aldeia e Os Camponeses, ele foi escrito dentro de 

uma lógica mercadológica que fazia com que a relação entre escritor e leitor também pudesse 

ser vista como uma relação entre produtor e consumidor/comprador, intermediada pelos 

empresários, os proprietários de editoras, livrarias e jornais.  Analisando as relações 

entre autor e obra em seu artigo Ensaio sobre as relações entre a biografia e obra de um 

escritor, Sidney Barbosa (2001) diz que Balzac pode ser considerado o primeiro escritor de 

ficção profissional do mundo moderno, não por ele viver da arte, coisa que já acontecia com 

muitos artistas que eram financiados por seus mecenas na antiguidade clássica e no 

renascimento, mas sim pela novidade de sua condição: 
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O que ocorreu na vida de Balzac foi uma outra coisa totalmente nova na histó 

ria da arte. No mundo moderno da burguesia e do mercado é necessário criar ou 

produzir o seu texto literário e em seguida vendê-lo, negociar preço e condições de 

pagamento (melhor seria, no caso de Balzac, empregar a expressão “condições de 

adiantamento”!) data de entrega da “mercadoria”, direitos de comercialização e 

alterações contratuais. (BARBOSA, 2001, Pg. 30) 

  

 Lembrar que o texto ficcional de Balzac também era uma ―mercadoria‖ significa vê-lo 

nascendo dentro de uma relação de mercado em que o autor não via em seus leitores apenas a 

possibilidade da leitura de seu texto, mas também a possibilidade da venda, e de preferência 

uma venda que alcançasse o maior público possível, buscando assim agradar os mais variados 

tipos de leitores.  

 O fato de a produção da escrita balzaquiana estar inserida nesse contexto capitalista, e 

nessa busca por tentar agradar os mais variados tipos de leitores, podia ter reflexos diretos 

tanto na escolha dos personagens quanto na dos temas tratados nos romances. Caso Balzac se 

voltasse para personagens e temas que não respondessem aos anseios, as necessidades e as 

curiosidades dos leitores da França da primeira metade do século XIX, poderia não só ficar 

sem leitores, como também sem dinheiro, haja vista que, como argumenta Graham Robb 

(1995) em Balzac: uma biografia, ele não tinha nenhuma outra fonte de renda que não fosse a 

venda de seus escritos para os editores. A interface desse raciocínio com o que é discutido 

nessa dissertação é a seguinte: a relação de homens comuns, como os camponeses, com o 

catolicismo e o texto escrito, além de outro conjunto de temas que são apresentados na obra 

de Balzac, devia ser temas que preocupava e interessava a uma grande parte da sociedade da 

França oitocentista: a possibilidade de alimentar os anseios e as curiosidades daquela 

sociedade estava diretamente atrelada à necessidades materiais do autor. 

 Um indício de que a sociedade francesa das décadas de 1830 e 1840 preferia os 

romances que tratavam dos problemas e das questões de seu próprio tempo vem da 

constatação de Lyon-Caen (2006): ―La plupart des grands succès romanesquesde cette époque 

inscrivent leur intrigue dans un décor contemporain, se réfèrent à l’actualitè ou font de la 

société contemporaine leur terrain d’opération privilegie.‖
9
 (pgs. 28 e 29)  

 No que tange a relação da sociedade, incluindo os camponeses, com o catolicismo, 

tinha se um quadro de muitas preocupações e lutas. Lutas que retomavam ao tempo da 

Revolução Francesa quando, de acordo com Lynn Hunt no seu capítulo Revolução e vida 

                                                           
9
 A maioria dos grandes sucessos romanescos dessa época (de Balzac) ambientavam suas intrigas num quadro 

contemporâneo, se referindo a atualidade ou fazendo da sociedade contemporânea seu terreno de operação 
privilegiada. 
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privada: (...) O catolicismo, ao mesmo tempo um conjunto de crenças privadas e cerimônias 

públicas, congregação de fiéis e instituição poderosa, foi campo das mais acesas lutas públicas 

(e talvez privadas). (...) (2009, pgs. 28 e 29) 

 Para L. J. Rogier e J. de Bertier Sauvigny (1984), em Nova História da Igreja onde 

abordam a história da Igreja de 1800 a 1848, a Igreja e os clérigos tinham desafios 

consideráveis a enfrentar. Dentre eles estava a tendência dos estados europeus se laicizarem e 

democratizarem; o nacionalismo; a afirmação da proposta jurídica dos direitos iguais; o 

surgimento do operariado; a ideologia iluminista e o desenvolvimento das ciências, que tinha 

do seu lado figuras como Auguste Compte e Karl Marx; e os interesses materiais da nova 

classe poderosa: a burguesia. Entretanto, eles argumentam que nesse contexto de mudanças 

profundas, a Igreja poderia se valer de algumas dessas mudanças para o seu próprio 

fortalecimento, haja vista que estaria mais independente em relação ao poder temporal, e, ao 

mesmo tempo, mais despreocupada com muitos compromissos fora da alçada do sagrado. 

 Da afirmação de Rogier e Sauvigny (1984), se pode concluir que um dos desafios da 

Igreja, era não perder completamente o poder sobre a sociedade francesa para as novas 

identidades e possibilidades disponíveis. Os camponeses poderiam registrar os nascimentos, 

os casamentos e as mortes em cartórios; se verem mais como cidadãos franceses do que como 

―cidadãos dos céus‖; e se identificarem mais com o liberalismo iluminista ou o socialismo do 

que com o catolicismo.  

 Nesse jogo de tensões, a aliança com o Estado era crucial para Igreja, e nesse quesito 

ela saiu mais vitoriosa no período da Restauração (1816-1830) do que na Monarquia de Julho 

(1830-1848). No primeiro período, a Igreja da França se manteve, apesar de estar sem os 

antigos privilégios e da manutenção do Código Civil, como religião oficial. No segundo, foi 

apenas declarada como religião da maioria (não mais oficial), além de ter vivido significativos 

atritos com o rei Luis Felipe que, em 1833, decretou a polêmica Lei Guizot, que negava a 

participação das Congregações e instituições religiosas no ensino secundário, e garantia o 

monopólio do controle desse ensino secundário às universidades. 

 A definição do papel social do catolicismo não provocava posicionamentos e tensões 

apenas no campo das grandes instituições, como a Igreja e o Estado, mas também da 

sociedade em geral. Segundo Hunt (2009), entre 1872 e 1873, já na segunda metade do século 

XIX, o jovem e rico anticlerical Eugène Boileau colecionava recortes de jornais sobre padres 

escandalosos, e mandava emocionantes cartas para sua noiva, narrando como imaginava seu 

casamento fora da Igreja e comunicando sua total negativa em batizar os seus futuros filhos. 
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Do lado oposto, ou seja, do lado dos defensores do cristianismo e da Igreja, pode se atentar 

para vozes como a do escritor católico Roselly de Lorgues. Em seu artigo, Philippe Bertault: 

Balzac et la religion, E. Vaucluse (1943) faz a seguinte colocação: (...) ―Un de ses 

contemporains (de Balzac), Rossely de Lorgues, à propos duMédecin de campagne, félicitait 

Balzac d’avoir contribué à la renaissance du sentiment chrétien.‖
10

 (...) (pg. 319)  

 No artigo Literatura e catolicismo na França (1880-1914): contribuição a uma 

sociohistória da crença, o sociólogo Hervé Serry (2004) apresenta outra importante voz que 

se posicionou na defesa dos ideais católicos na França oitocentista, a de François 

Chateaubriand: ele defendia a ideia de que longe de ser inimiga das artes e das letras, da razão 

e da beleza, a religião seria a mais poética, a mais humana, a mais favorável à liberdade, às 

artes e às letras. Mencionando uma das obras de Chateubriand, Serry (2004) diz: 

 
Em 1802, o livro Génie du christianisme, ou beautés de la religion chrétienne 

exprime as possibilidades artísticas do catolicismo (cf. Bénichou, 1977, pp.105-

120). Sem fundar uma estética completa, o apologista recentemente convertido 

inseri a religião no centro das interrogações artísticas e defende uma sensibilidade 

impregnada pela fé. (SERRY, 2004, pg. 131) 

 

 Em síntese, pode se dizer que a atenção de Balzac para com a temática da relação entre 

sociedade, notadamente os camponeses, e o catolicismo, não foi fruto apenas de um interesse 

puramente individual do autor, pois essa atenção estava em diálogo com as preocupações 

sociais de sua época. O interesse pelo tema atravessou todo o século XIX, e provocou diversas 

tensões dentro da sociedade francesa. Tensões que podiam ser percebidas nas mutantes 

relações entre o Estado e a Igreja ou na tomada de posições de homens como Eugène Boileau, 

Rossely de Lorgues e François Chateaubriand. 

 A primeira referência a uma experiência religiosa encontrada no romance O médico 

rural é apresentada no desenrolar da viagem de Genestas, um oficial do exército francês, que 

partira de Grenoble em direção à Grande-Chartreuse. Nesse percurso, ele encontra uma 

pequena aldeia habitada por pobres camponeses. Após pedir um copo de leite para uma velha, 

mãe de cinco crianças, que habitava uma daquelas choupanas, obteve uma negativa como 

resposta. Depois de prometer pagar o gasto, e ter a proposta aceita, ele entrou para a choupana 

onde (...) ―sentou-se ao canto de uma chaminé sem fogo, sobre cujo manto se via uma Virgem 

de gesso colorido, trazendo nos braços o menino Jesus. Tabuleta sublime!‖ (pg. 302) 

                                                           
10

 Um de seus contemporâneos ( de Balzac), Rossely de Lorgues, a propósito de O médico rural, felicitou Balzac 
por ter contribuído com o renascimento de sentimento cristão. 
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 Através de um discurso indireto, com a ação transcorrendo num determinado passado 

(―sentou-se‖), o narrador descreve alguns elementos da vida privada de uma camponesa, 

dentre os quais se encontrava uma ―Virgem de gesso colorido‖. Recorrendo a essa imagem 

figurativa para representar a fé e a sacralidade presente na vida e na casa da personagem 

camponesa, o narrador balzaquiano apela para um recurso verbal que Italo Calvino (1990) em 

Seis propostas para o próximo milênio define como leveza. A imagem da ―Virgem de gesso 

colorido‖ parece se encaixar na terceira noção de leveza apresentada por Calvino: ―uma 

imagem figurativa da leveza que assuma um valor emblemático, como, na história de 

Boccaccio, Cavalcanti volteando com suas pernas esguias por sobre a pedra tumular.‖ (1990, 

pgs. 29 e 30)  

 O valor emblemático da imagem apresentada está na sua capacidade de representar 

uma fé engendradora do belo e do admirável: se tratava de uma ―tabuleta sublime!‖ A leveza 

está na própria constituição da imagem: de todas as matérias-primas possíveis para constituí-

la, o gesso é um dos mais leves. Calvino (1990) diz que uma simples sugestão verbal 

carregada de leveza pode valer mais que muitas palavras: o clássico exemplo é a cena em que 

Dom Quixote trespassa com a lança a pá de um moinho de vento, e é projetado para o ar. 

Mesmo sendo descrita em poucas linhas, ―a cena permanece como uma das passagens mais 

célebres da literatura de todos os tempos.‖ (1990, pg. 30) 

 A descrição do narrador está em sintonia com os já mencionados propósitos literários 

de François Chateaubriand, apresentados na obra Génie du christianisme, ou beautés de la 

religion chrétienne, principalmente no que tange às potencialidades estéticas do catolicismo. 

Ao destacar a beleza de um elemento sagrado, como é a ―Virgem de gesso colorido‖, 

apresentada como ―tabuleta sublime‖, o narrador de O médico rural está muito próximo da 

proposta chateaubriandiana de defender uma sensibilidade impregnada pela fé. Quem chama a 

atenção para o valor estético da religião para a literatura de Balzac é Vaucluse (1943), que em 

seu artigo, Philippe Bertault: Balzac et la religion, diz a respeito da escrita balzaquiana: (...) 

―Il est resté disciple de Rousseau dans sa manière de réduire la religion à une forme de la 

sensibilité. S’il fait l’apologie de l’Église, c’est mû par le goût des sensations artistiques 

auxquelles les cérémonies de son culte et ses monuments donnent satisfaction.‖
11

(…) (1943, 

pg.321)  

                                                           
11

 Ele (Balzac) permaneceu discípulo de Rousseau em sua maneira de reduzir a religião a uma forma de 
sensibilidade. Se ele faz apologia à Igreja, é por ser impulsionado pelo gosto das sensações artísticas que as 
cerimônias de seu culto e seus monumentos alimentavam. 
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 O ponto mencionado não é o único que aproxima a proposta de poesia romântica de 

Chateaubriand com a escrita romanesca de Balzac. Outra importante aproximação vem do 

receio que tanto um quanto o outro tinha com a noção de ciência e progresso. Serry (2004) diz 

que (...) ―Chateaubriand nega todo poder à ciência e recusa toda idéia de progresso; nisso 

também ele reforça uma recusa da herança revolucionária‖ (pg.132). Balzac também 

compartilha essa recusa a um progresso universal, propagado a partir da Revolução Francesa. 

No L’avant propos, ele, depois de afirmar que não acredita num progresso indefinido da 

sociedade e sim no progresso individual, e, se referindo aos fenômenos do mundo moderno 

como a eletricidade, questiona: (...) ―mais en quoi lês phénomènes cérébraux et nerveux qui 

démontrent l'existence d'un nouveau monde moral dérangent-ils les rapports certains et 

nécessaires entre lês mondes et Dieu? En quoi les dogmes catholiques en seraient-ils 

ébranlés?‖
12

(1842, pg. 12). Para Balzac, o progresso não só é visto com ressalvas, como 

também é apresentado como uma potencial ameaça para as ―necessárias relações entre o 

mundo e Deus.‖  

 Em O médico rural, a voz do médico rural, o herói Benassis, é bem enfática no que diz 

respeito à defesa do catolicismo. Primeiro, Benassis diz que o homem de lei, o médico, e o 

padre representam a sociedade nos seus principais termos de existência, sendo eles 

responsáveis pelo progresso da civilização e pelo bem-estar das massas, portanto, as 

alavancas da civilização. O padre representaria a consciência da sociedade. Depois de 

defender essas ideias, Benassis expõe o seguinte ponto de vista: 

 

(...) O camponês, porém, ouve preferentemente ao homem que lhe dá uma receita 

para salvar-lhe o corpo, do que ao padre que discorre sobre a salvação da alma: um 

pode falar-lhe da terra que ele cultiva, o outro é obrigado a entretê-lo com o céu, o 

qual hoje, infelizmente, pouco o preocupa: digo infelizmente, porquanto o dogma da 

vida futura é, não somente um consolo, mas ainda um instrumento apropriado para 

governar. Não é a religião o único poder que sanciona as leis sociais? Recentemente 

justificamos Deus. Na ausência da religião, o governo foi obrigado a inventar o 

Terror a fim de tornar suas leis exeqüíveis; era, porém, um terror humano, passou.( 

BALZAC, 1954, pg. 339) 

  

 Importante destacar que a noção de progresso defendida pelo herói Benassis não está 

na contramão da posição assumida por Balzac quanto ao conceito. É um progresso que está 

sustentado nas consciências individuais (o padre), na propriedade (o juíz de paz), e na saúde 

(o médico), e está muito longe de muitas das novidades da modernidade como a indústria, a 
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 mas em que os fenômenos cerebrais e nervosos que demonstram a existência de um novo mundo moral 
perturbam as relações certas e necessárias entre os mundos e Deus? Em que os dogmas católicos seriam 
abalados? 
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eletricidade, os novos meios de transportes e etc. Nada que contradiga o que é defendido pelo 

autor no L’avant-propos. 

 A voz do herói Benassis faz uma constatação do que estaria ocorrendo em seu tempo 

(os verbos estão no presente) carregada de uma posição axiológica pró-católica. 

Diferentemente da sugestão de uma destacada ligação da família camponesa com o 

catolicismo, presente na descrição da imagem de gesso feita pela voz do narrador na ocasião 

da narração da viagem do militar Genestas, aqui, no último trecho citado, destaca-se um forte 

desinteresse dos camponeses pela religião: eles prefeririam ouvir um médico que um padre, e 

estavam pouquíssimos interessados em assuntos que envolvesse ―salvação‖ e ―céu‖. Essa 

constatação é lamentada, é seguida de um ―infelizmente‖: a falta de fé, não apenas traria um 

desconforto espiritual, como também poderia causar sérios problemas para o governo da 

França.  

 Para corroborar seu ponto de vista o personagem questiona, de forma claramente 

retórica, pois quer convencer seu interlocutor, Genestas, se a religião não seria o único poder 

que sanciona as leis sociais. A resposta ao questionamento é buscada no próprio passado da 

França: o exemplo da ditadura jacobina de 1793-1794. Sem a religião, o governo teve que 

apelar para a violência. Frente ao recurso de uma narrativa exemplar não se teria argumentos. 

Uma narrativa semelhante ao que Jörn Rüsen (2010) em História viva denomina de 

constituição exemplar de sentido.
13

 

 A posição assumida por Benassis está muito próxima daquela assumida pelo narrador 

de outro romance de Balzac, A duquesa de Langeais, publicado originalmente em 1834: 

―Além da função social, a religião será sempre uma necessidade política. Ousaria governar 

um povo de raciocinadores? Napoleão não ousou, ele perseguia os ideólogos‖ (...) (1954, pg. 

400)  

 Poderia se dizer que o personagem Benassis defende uma ideologia? Sim, se se 

entender por ideologia o que Mikhail Bakhtin (2010) defende em Marxismo e filosofia da 

linguagem: (...) ―O domínio do ideológico coincide com o domínio do signo: são mutuamente 

correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se também o ideológico. Tudo que é 

ideológico possui um valor semiótico. ( pgs. 32 e 33) Ou seja, se Benassis anuncia um valor 

semiótico, um significado para uma determinada alçada do mundo humano, no caso a religião 
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  Jörn Rüsen (2010) em História viva assim define a constiuição exemplar de sentido: (...) “pode se 
caracterizado como uma forma do saber histórico que apresenta o contexto de sentido dos fenômenos 
temporais na supratemporalidade dos princípios e regras. O tempo é espessado como sentido. Isto é, 
estipulada qualitativamente a igualdade de sentido com qualquer passado conhecido, o tempo adquire uma 
nova dimensão experiencial.” (...) (2010, pg. 53) 
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católica, produzindo um discurso sobre o mundo, sua fala pode sim ser vista como um 

posicionamento ideológico.  

 Apresentar heróis, tal como Benassis, anunciando ideologias, também foi prática 

notável em Dostoiévski, como destacou Bakhtin em Problemas da poética de Dostoiévski 

(2010): ―O herói dostoievskiano não é apenas um discurso sobre si mesmo e sobre o seu 

ambiente imediato, mas também um discurso sobre o mundo: ele não é apenas um ser 

consciente, é um ideólogo‖ (pg. 87) A ressalva a fazer, com esse tipo de comparação, está 

relacionada ao aspecto da consciência dos personagens. Como será destacado ao longo desse 

texto, a independência das consciências das personagens balzaquianas é algo bastante 

duvidoso, como sugere o próprio Bakhtin (2010). 

 Fazendo a defesa da necessidade psicológica (―conforto‖) e político-jurídica 

(―governo‖ e ―leis-sociais‖) do catolicismo, o personagem de Balzac acaba produzindo 

sentido para um determinado tempo e às ações nele praticadas, manifestando assim o que 

Rüsen (2010) denomina de consciência histórica: 

 

A consciência histórica é constituição de sentido sobre a experiência do tempo, no 

modo de uma memória que vai além dos limites de sua própria vida prática. A 

capacidade de constituir sentido necessita ser aprendida, e o é no próprio processo 

dessa constituição de sentido. (...) (RÜSEN, pg. 104). 

 

 Ao tempo da ditadura jacobina é atribuído um sentido de efemeridade, pois era um 

governo humano, e de violência, que teria decorrido de uma irreligiosidade social que 

dificultava a aplicação das leis sociais: a ―rebeldia‖ da época se devia à falta de fé. 

 Ainda dialogando com outro personagem, Genestas, Benassis diz: (...) Confesso que, 

depois de ter atravessado dias de incredulidade zombeteira, compreendi aqui o valor das 

cerimônias religiosas, o das solenidades de família, a importância das tradições e das festas do 

lar doméstico.‖ (1954, pg. 351) O campo e os camponeses serviriam como um meio para se 

comprovar a ―teoria social‖ do personagem Benassis: foi entre eles que compreendeu o valor 

das tradições e o das cerimônias religiosas. A religião é representada de maneira muito 

semelhante ao que, na segunda metade do século XIX, o sociólogo Emile Durkheim(1996), 

em As formas da vida religiosa, definiria: uma poderosa instituição para consolidação de 

laços sociais e afirmação da solidariedade entre os indivíduos. É nesse sentido que se diz que 

o personagem Benassis apresenta uma ―teoria social.‖ 

 Continuando sua fala endereçada a Genestas, Benassis, na página seguinte argumenta: 
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(...) Outrora eu considerava a religião católica como um amontoado de preconceitos 

e de superstições habilmente exploradas, que uma civilização inteligente devia 

reprimir; aqui (na aldeia) lhe reconheci a necessidade política e a utilidade moral; 

aqui lhe compreendi o poder pelo próprio valor da palavra que a exprime. Religião 

quer dizer laço, e, certamente, o culto, ou, com outras palavras, a religião externada, 

constitui a única força capaz de unir as espécies sociais e lhes dar uma forma 

durável. (BALZAC, 1954, Pg. 352) 

 

 O personagem continua a enfatizar a transformação de sua visão de mundo. 

Apresenta-se dois tempos: o de antes de sua chegada à aldeia, ao mundo camponês, e o depois 

de sua chegada. De uma visão próxima do paradigma de um tipo de iluminismo que via no 

catolicismo a superstição e o preconceito, Benassis passa enxergar o catolicismo como tendo 

uma função moral e política, e propiciador da constituição de laços sociais, ou seja, daquilo 

que Durkheim (1996), mais tarde, denominaria de solidariedade. 

 Vivendo na região do Vale do Isère, o personagem padre Janvier diz que a fé era um 

atributo mais presente entre o povo do que na elite fundiária:  

 

(...) Hoje em dia, ricos e pobres nos dão tantos incômodos uns quanto os outros. A 

fé, como o poder, deve sempre descer das alturas celestiais ou sociais; e 

seguramente, nos nossos dias as classes elevadas têm menos fé do que o povo, ao 

qual Deus promete um dia o céu em recompensa dos males pacientemente 

suportados.(...) (BALZAC, 1954, pg. 400) 

 

 A presença de uma consciência histórica, assim como foi percebido na voz do médico 

Benassis, também se faz anunciar na voz do padre Janvier. Ao prenunciar sua constatação 

com a expressão ―hoje em dia‖, e inserindo o ―nos nossos dias‖ ao longo de sua fala, o padre 

estabelece um recorte temporal para sua afirmação: a experiência do tempo presente é dotada 

de sentido. Um tipo de ligação dos camponeses franceses com o catolicismo é visto como 

particular a um tempo, o presente. Se essa ligação é apresentada nos termos do ―hoje em dia‖ 

e dos ―nossos dias‖, é porque ela foi diferente em outros tempos. A voz do personagem 

produz uma leitura ―historicizante‖
14

 da cultura camponesa. Sendo assim, o romance se 

tornou espaço para uma escrita historicizante. 

 Ao ler essa escrita ―historicizante‖ de Balzac, pois como se verá ao longo dessa 

análise, esse foi um recurso recorrente da sua ficção, deve-se atentar para o próprio contexto 

cultural do autor. Sobre esse contexto, Paula Caldas Frattini (2010) em Walter Scott e Balzac: 

romancistas da história destaca que: 
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 Entende-se por leitura ou escrita historicizante uma maneira de ler o mundo em que cada tempo da história 
é visto como dotado de particularidades e sentidos diferentes. A leitura ou a escrita historicizante se manifesta 
sempre que o indivíduo ou o personagem apresenta sua consciência histórica.   
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 Balzac, por sua vez, é contemporâneo de um amplo movimento historicista 

nacional, que se empenhava em deslindar o processo histórico da nação. Assim 

como o movimento histórico-filosófico escocês, os historiadores franceses tinham 

como objeto de estudo o fato acontecido, o revolu. (FRATTINI, 2010, pg.15).   

 

 Considerar que a ficção balzaquiana foi produzida dentro desse tempo de valorização 

do tempo histórico e de constantes construções e manifestações de consciências históricas
15

 

pode auxiliar na compreensão dessa ficção recorrentemente historicizante. Para Fratinni 

(2010), o princípio organizador dos projetos literários de Balzac e Walter Scott está 

relacionado a um ―desejo de história‖. A representação histórica seria o alicerce de suas 

ficções, e, essa nova percepção histórica seria fruto de mudanças profundas, causadas pela 

Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas.  

 Dessa maneira, o principal elo que liga a literatura de Balzac com o historicismo de 

seu contexto cultural é a importância dada ao elemento historicidade. Ambos estão 

preocupados com a historicidade dos personagens e dos acontecimentos, com as rupturas e 

com as continuidades da história.   

 Assim como a voz do herói Benassis, a de padre Janvier é pautada pela constatação do 

que estaria ocorrendo na religiosidade de seu tempo (os verbos também estão no presente): 

uma voz também carregada de uma posição axiológica em defesa da religião. A constatação 

do padre Janvier é a de que a sociedade já não estaria tão ligada ao catolicismo como esteve 

em outros tempos, o que traria muitos incômodos para o clero e para a Igreja. Todavia, apesar 

dessa transformação histórica, os pobres camponeses ainda manteriam uma fé mais ativa do 

que a dos ricos. Antes de fazer essa constatação, o padre defende o ponto de vista de que a fé 

e o poder deveriam emanar das elites sociais, posição que não está muito distante daquela 

assumida pelo narrador de A duquesa de Langeais, outro romance de Balzac, onde defende 

que a aristocracia era a cabeça e o pensamento da sociedade, e o resto, o organismo do corpo 

social. 

 Por fim, em recompensa por seus sofrimentos, ―os males pacientemente suportados‖, e 

por suas relativas fidelidades para com o catolicismo, os pobres camponeses teriam a seguinte 

promessa de promessa de Deus: um dia possuiriam os céus. A voz do padre Janvier anuncia 

que o sofrimento em vida seria recompensado pela riqueza depois da morte. 

 Dando continuidade a sua fala, o personagem padre Janvier diz: 

 

                                                           
15

 Importante lembrar que, para Rüsen (2010), a consciência histórica não é formada apenas a partir da ciência 
da história, mas a partir de tudo aquilo que pode ser visto como constituição histórica de sentido, incluindo a 
ficção. 
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(...) O filosofismo do rico foi um exemplo bem fatal para o pobre e causou longos 

interregnos no reino de Deus. O que hoje conquistamos sobre nossas ovelhas 

depende inteiramente de nossa influência pessoal; não é uma infelicidade que a fé de 

uma comuna seja devida à consideração que nela obtém um homem? Quando o 

cristianismo houver fecundado novamente a ordem social, impregnado todas as 

classes com as suas doutrinas conservadoras, seu culto não será mais posto em 

discussão. O culto de uma religião é sua forma; as sociedades não subsistem senão 

pela forma. Para os senhores bandeiras, para nós a cruz...(BALZAC, 1954, pg. 401) 

 

 A voz do personagem continua insistindo na teoria de que os ricos seriam responsáveis 

por ditar as tendências da cultura popular, notadamente suas relações com o catolicismo, 

assim como na constatação de que os ricos, a burguesia liberal, por seu ―filosofismo‖, suas 

fortes relações com o iluminismo e suas tendências materialistas, não só estariam mais 

distantes do catolicismo que os pobres camponeses, como também os teriam afastado da 

religião com seu ―filosofismo‖. A manutenção da ligação, ainda que fraca, dos camponeses 

com o catolicismo, é atribuída ao carisma do padre, fato que  é lamentado pelo mesmo: é uma 

infelicidade.  

 Não é apenas em O médico rural que a burguesia, com seus valores materialistas e 

seus pressupostos liberais, é representada como distante do catolicismo. De acordo com 

Georges Pradalié (1955), em Balzac Historien, na maioria de A Comédia Humana a burguesia 

é representada como descrente: ―Dans la Comédie Humaine les bourgeois de la Restauration 

sont em majorité incroyants. On pourrait multiplier les exemples de cette incroyance.‖
16

 (...) 

(1995, pg. 180)  

 Ao defender que os ricos deveriam ditar os padrões culturais para toda a sociedade, o 

personagem Janvier só tem a lamentar a caminho tomado por esses ricos: um filosofismo 

distante da religião. O liberalismo, a filosofia iluminista e o fervor revolucionário (―as 

bandeiras‖) são apresentados como os principais inimigos do catolicismo (―a cruz‖). Os 

primeiros são vistos como as principais ameaças à ordem social e o último, o catolicismo, 

como principal responsável por, num determinado futuro, reestabelecer essa mesma ordem.   

  O sentido atribuído à religiosidade do Vale do Isère por padre Janvier, de que parte 

dos camponeses ainda sustentavam uma fé já não percebida na elite aristocrática, é endossada 

pela voz do narrador na descrição dos últimos rituais realizados na ocasião da morte de um 

―cretino‖ (no sentido de pessoa com algum distúrbio mental). Ao ouvir o zunido do sino e os 

cânticos vindos da Igreja, uma multidão deixa seus abrigos para rezar pela inocente alma, 

                                                           
16 Na Comédia Humana os burgueses da Restauração são majoritariamente incrédulos. Se poderia multiplicar 

os exemplos dessa descrença. 
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dentro e fora da choupana do pobre homem. A descrição do anúncio do ritual católico é feita 

pela voz do narrador: 

 

Fazia um momento, o sino da aldeia dava badaladas espaçadas por intervalos iguais, 

para anunciar aos fiéis a morte de um deles. Ao viajar pelo espaço, esse pensamento 

religioso chegava enfraquecido à choupana, onde espalhava uma doce melancolia. 

Numerosos passos repercutiam no caminho e anunciaram uma multidão, mas uma 

multidão silenciosa. Depois, os cânticos da Igreja reboaram repentinamente, 

despertando as ideias confusas que empolgavam as almas mais incrédulas, obrigadas 

a ceder às tocantes harmonias da voz humana. (...) (BALZAC, 1954, pg. 312) 

 

 A narração é feita com os verbos colocados tanto no pretérito perfeito (―anunciaram‖) 

quanto no pretérito imperfeito (―dava‖), deixando algumas ações concluídas e outras em 

aberto. Dois aspectos que foram destacados, quando da citação do trecho que narra a presença 

de Genestas na casa da velha camponesa, podem ser retomados aqui: a sensibilidade religiosa 

do autor e a leveza da narrativa. Narrando os preparativos para a realização da cerimônia do 

viático, o narrador destaca a capacidade dos elementos sonoros do sagrado enternecer e tocar 

a sensibilidade de qualquer ser humano: o som do sino espalha uma ―doce melancolia‖; ―os 

cânticos da Igreja empolgavam as almas mais incrédulas‖; as harmonias da voz humana são 

―tocantes‖.  

 O trecho de O médico rural é uma narrativa também marcada pela leveza, ou seja, 

aquela sugestão verbal que, como já foi dito, segundo Calvino (1990), pode valer mais que 

muitas palavras.  O som das badaladas do sino, apresentado como um pensamento religioso, 

ao viajar pelo espaço, perde o seu peso e chega enfraquecido ao lar dos moradores do Vale do 

Isère. Assim, esse som só pode ser ouvido pelos camponeses como um som bastante leve, tão 

leve que até a melancolia anunciada por ele é percebida como doce. A leveza do som do sino 

desencadeia a formação de uma multidão que também parece marcada pela leveza do sino que 

ouviu: a multidão está silenciosa, leve. Por fim, apresenta-se o cântico que, também por ser 

leve e harmonioso, reboa da Igreja e sensibiliza até as almas mais incrédulas. 

 O que se pode perceber, é que a voz do narrador de O médico rural comunica um 

valor estético bem definido: os cultos, as cerimônias e os símbolos do catolicismo possuem 

ricas sensações artísticas, pois são constituídos por uma sublimidade que toca a alma humana, 

independentemente da crença dessa alma. Esse valor estético pode ser percebido tanto na 

descrição da Virgem de gesso colorido, presente na casa da velha camponesa visitada pelo 

militar Genestas, quanto na narrativa dos preparativos para a cerimônia do viático: num caso a 

tabuleta da Virgem era sublime, no outro ―os cânticos da Igreja empolgavam as almas mais 
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incrédulas.‖ Para Philippe Bertault (2002) em Balzac et la religion, seria por essa razão que 

Balzac se mantinha como um discípulo de Rousseau: ambos viam na religião, sobretudo, uma 

forma de sensibilidade.  

 Bertault (1929) em Balzac et la musique religieuse diz que a sensibilidade religiosas 

de Balzac também o faz um discípulo de Chateaubriand, além do que, se tornou uma marca 

perceptível de toda sua ficção. Para corroborar sua ideia, Bertault (1929) reproduz um trecho 

do quase desconhecido romance de Balzac, Le Prêtre Catholique: (...) ―Le collégien, dans ce 

désert de pierre, écoute le chant monotone et grave des offices régulièrement célébrés à 

différentes heures du jour, qui bourdonne, qui se mêle au souffle du vent.‖
17

 (...) (pg. 16) 

Novamente se pode perceber como essa sensibilidade religiosa está atrelada à leveza na ficção 

balzaquiana: o canto ouvido pelo personagem, era tão leve que se misturava ao vento e, 

sobretudo, alimentava a solitária alma do jovem estudante.         

   Como já foi destacado, esse valor estético presente na ficção balzaquiana, pautado pela 

sensibilidade religiosa, não era exclusivo dos romances de Balzac. Além de ser uma possível 

continuidade de uma tradição impulsionada
18

 por Rousseau, esse valor está em diálogo com 

muitos textos do chamado romantismo cristão, publicados na primeira metade do século, 

notadamente a obra de François Chateubriand Génie du christianisme, ou beautés de la 

religion chrétienne, publicada  em 1802. Perceber as relações da escrita ficcional balzaquiana 

com o seu tempo é tentar tratar essa escrita como uma realidade em si mesma, uma construção 

simbólica que não deve ser vista como reflexo de determinado mundo. É tentar seguir o que 

sugere Chartier (1990): (...) ―O real assumi assim um novo sentido: aquilo que é real, 

efectivamente, não é (ou não é apenas) a realidade visada pelo texto, mas a própria maneira 

como ele a cria, na historicidade da sua produção e na intencionalidade de sua escrita.‖ (pg. 

63). 

 Antes de narrar a força que a morte e as cerimônias que a envolvia tinha na 

mobilização dos camponeses para os sentimentos religiosos, o narrador representa o 

catolicismo como representante de funções sociais e psicológicas bem definidas:  

 
(...) Instintivamente (Genestas) já partilhava a piedade ilimitada que essas 

desgraçadas criaturas (os cretinos) inspiram nos vales privados de sol onde a 

natureza os colocou. Esse sentimento, degenerado em superstição religiosa nas 

famílias a que pertencem os cretinos, não derivará da mais bela das virtudes cristãs, 

a caridade, e da fé mais solidamente útil à ordem social, a idéia das recompensas 

                                                           
17

 O aluno, neste deserto de pedras, escuta o canto monótono dos ofícios regularmente celebrados em 
diferentes horas do dia, um canto que vibra e se mistura ao sopro do vento. 
18

 Diz-se impulsionada, pois essa tradição não foi criada por Rousseau. Remonta a padrões estéticos da Baixa 
Idade Média. 
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futuras, única que faz com que aceitemos nossas misérias?(...) (BALZAC, 1954, pg. 

312) 

 

 Importante atentar para o fato de que a defesa do catolicismo como uma necessidade 

psicológica, social e política é uma ideologia, no sentido bakhtiniano, recorrente na ficção 

balzaquiana. Até aqui já se pôde ler o médico Benassis afirmando que o dogma da vida futura, 

ou seja, o catolicismo, era não somente um consolo para os pobres camponeses, como um 

instrumento apropriado para o governo, pois sem a religião, esse governo teria que apelar para 

a violência; depois foi apresentado a voz do padre Janvier, anunciando que o sofrimento dos 

camponeses em vida, seriam recompensado, depois da morte, pelas riquezas do ―céu‖, e que, 

num futuro breve, o cristianismo voltaria a restabelecer a ordem social com suas doutrina 

conservadoras; agora, na última citação, pode-se ler o próprio narrador fazendo eco, através 

de uma retórica interrogação, à voz do padre Janvier: as virtudes cristãs e a fé, essências do 

catolicismo, são apresentadas como portadoras de uma mensagem confortante e como forças 

de sustentação para a construção de uma determinada ordem social. 

 Nesse ponto se faz compreensível a colocação feita por Bakhtin (2010), em Problemas 

da poética de Dostoiévski, onde diz que se pode falar de elementos de polifonia na obra de 

Balzac, mas não o suficiente para vencer o tratamento monológico empregado na construção 

de sua trama. Para ele, no texto balzaquiano prevalece o monologismo, diferentemente da 

relação dialógica
19

, empregada por autores como Dostoiésvski: 

 

Até em Balzac se pode falar de elementos de polifonia, mas só de elementos. Balzac 

está situado na mesma linha que está Dostoiévski no romance europeu, sendo um 

dos seus precursores diretos e imediatos. Já se salientaram reiteradas vezes os pontos 

comuns entre os dois (Leonid Grossman o fez de maneira especialmente precisa e 

completa) (...). Mas Balzac não supera a objetividade de suas personagens nem o 

acabamento monológico do seu mundo. (BAKHTIN, 2010, pg. 39) 

 

 Pelo menos no que tange às representações envolvendo a importância social do 

catolicismo para a sociedade francesa do século XIX, essa objetivação dos personagens e o 

acabamento monológico sugerido por Bakhtin (2010), parecem bem evidentes na trama 

balzaquiana. A defesa do catolicismo como uma necessidade psicológica, social e política 

para os camponeses, e o restante da França do século XIX, pôde ser percebida tanto nas vozes 

de dois importantes personagens de O médico rural, o médico Benassis, o herói da trama, e 

padre Taupin, como na do narrador. Mas o que torna a afirmação de Bakhtin (2010) aplicável 

                                                           
19

Ao falar da relação dialógica em Dostoiévski, Bakhtin (2010) assim anuncia o sentido do termo: ―Ao invés da 

atitude do eu que é consciente e julga em relação ao mundo, ele colocou no centro da sua arte o problema das 

inter-relações entre esses eus que são conscientes e julgam.‖ (2010, pg. 114) 
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ao tema da representação do catolicismo camponês na obra de Balzac, não é o fato de haver 

todas essas vozes, incluindo a do narrador, defendendo uma determinada ideologia, e sim a 

ausência de vozes que debatam ou questionem o que as mencionadas vozes defendem: em O 

médico rural, nenhum personagem apresenta algum argumento que defronte com a ideologia 

em questão. Sendo assim, o romance, no que tange a temática do catolicismo camponês, pode 

ser visto como a enunciação de uma ideologia e não de ideologias. 

 A presença de julgamentos de valores e a conseqüente manifestação de ideologias na 

ficção, e também na linguagem em geral, é um ponto que tanto Bakhtin (2010), quanto 

Hayden White (1994), em Trópicos do Discurso, destacam. Para o último: (...) ―O problema 

da ideologia ressalta o fato de que não há qualquer modo de valor neutro de urdidura de 

enredo, explicação ou até mesmo descrição de qualquer campo de eventos, quer imaginários 

quer reais. (...) (pg. 145) 

 A presença de uma ideologia católica na ficção de Balzac pode ser vista como um 

diálogo com o que também era defendido por contemporâneos de Balzac, e ferrenhos 

defensores do catolicismo, como os ultra-realistas Joseph de Maistre, Louis de Bonald, 

François-René de Chateubriand, e os monarquistas liberais Félicité de Lamennais, Charles de 

Mantalembert e Philippe Gerbet, sendo os três últimos os mais influentes redatores do jornal 

L’Avenir
20

. A proximidade do que é representado na ficção balzaquiana com essa comunidade 

de discurso, pode ser percebida pelo que G. Bertier de Sauvigny (1984) em Nova História da 

Igreja IV fala a respeito dos pressupostos ideológicos de um dos sujeitos citados, Louis de 

Bonald:  

 

A apologia (à Igreja) de Chateaubriand era uma apologia sentimental; a de Louis de 

Bonald estava fundida nas formas de raciocínio estritamente lógicos. Em todas as 

suas obras, desde a Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile 

(1796) até suas Démonstrations philosophiques du principe de la société (1830), 

sempre acentuava o aspecto social do cristianismo. Chegou à conclusão de que a 

religião é necessária à sociedade, pois fora dela não se encontra base para a 

autoridade. ( SAUVIGNY, 1994, pg. 332) 

 

 Como pode ser percebido na afirmação de Sauvigny (1984), entre aqueles pensadores 

que faziam apologia à Igreja havia algumas distinções de tons e perspectiva (Chateaubriand 

mais sentimental e Louis de Bonald mais lógico), mas todos eram  uníssonos na defesa da 

necessidade social do catolicismo.   

                                                           
20

 O L’Avenir foi um jornal diário, fundado em 1830 por iniciativa do abade Félicité de Lamennais. Esse jornal 
defendia as ideias do catolicismo liberal francês. Teve suas atividades encerradas em 1832, logo depois de ser 
condenado pelo papa Gregório XVI (encíclica Mirari Vos).  



38 
 

 A proximidade de Balzac com diversos pensadores, defensores da necessidade social 

do catolicismo, também é destacada por Bernard Guyon (1947) em La pensée politique et 

sociale de Balzac. Nessa obra, ele também destaca as trocas de correspondências e de livros 

entre Balzac e um dos principais expoentes do chamado catolicismo social da França da 

primeira metade do século XIX, Charles de Montalembert. Montalembert teria enviado à 

Balzac muitos livros escritos pelo abade  Philippe Gerbet, o fundador da revista Memórial 

catholique.  

 Guyon (1947) ainda destaca a importância de Madame Hanska para a presença da 

temática religiosa na ficção balzaquiana. Madame Hanska era polonesa e católica fervorosa. 

Depois de muitos anos trocando correspondências com Balzac, acabou se casando com ele no 

fim da vida do romancista. Para Guyon (1947):   

 

(...) Le dialogue qui s’était engagé, depuis quelques mois, entre l’un des chefs du 

catholicisme social et l’auteur de La Comédie humaine, n’était pas rompu. En 

terminant, Montalembert confirmait à Balzac l’envoi de ses oeuvres de jeunesse et 

lui annonçait celles de ses complices.
21

 (GUYON, pg. 488)    

 

 Depois de destacar o contato e os diálogos que Balzac mantinha com defensores do 

catolicismo, como Montalembert e Madame Hanska, Guyon (1947) ainda destaca que as 

várias ideias religiosas e políticas presente em O médico rural, eram parte daquilo que Balzac 

também defendia fora da literatura: era parte de suas crenças pessoais. Para Guyon (1947), no 

momento que Balzac começou a escrever esse romance: (...) ―Le romancier (Balzac) avait pris 

conscience de l’occasion exceptionnelle qui lui était offerte, d’exposer au public une vue 

d’ensemble de ses idées politiques, sociales, morales e religieuses.‖
22

 (...) (pg. 635) Assim, 

fica claro não apenas a historicidade dos sentidos anunciados pelas vozes do romance, sobre o 

catolicismo no campo, como também uma forte ligação entre os valores e as ideologias do 

autor com sua obra. 

 Todavia, mesmo estando em consonância com vários pontos da mencionada 

comunidade de discurso, principalmente os redatores do L’Avenir (todos eram uníssonos na 

defesa dos valores morais e sociais que a Igreja propiciaria à sociedade francesa), Balzac 

guardava importante distância desse grupo: eles como católicos liberais, defendiam a 

                                                           
21 O diálogo que se foi iniciado, depois de alguns meses, entre um dos chefes do catolicismo social e o autor da 

Comédia humana, não se rompeu. Por fim, Montalembert confirmou à Balzac o envio de suas obras de 
juventude e lhe anunciando aquelas de seus cúmplices.   
 
22

 O romancista (Balzac) tinha tomado consciência da ocasião excepcional que lhe tinha sido oferecido, de 
expor ao público uma visão do conjunto de suas ideias políticas, sociais, morais e religiosas. 
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separação trono-altar, posição contrária à assumida por Balzac (como legitimista ele defendia 

a união Estado-Igreja).     

 A possibilidade de a ficção balzaquiana tomar uma posição, em relação ao papel social 

do catolicismo na França pós-revolucionária, consoante às tomadas pelos membros do partido 

ultra-realista francês, também é enfatizada por Pradalié (1955): ―Beaucoup plus que sur la 

Congrégation, Balzac nous instruit sur le christianisme tel qu’on le concevait dans les milieux 

ultraroyalistes.‖
23

 (...) (pg. 183).  

 Enfim, na análise da representação da relação dos camponeses com o catolicismo, no 

romance O médico rural, alguns importantes pontos puderam ser destacados. Em primeiro 

lugar, que essa obra, e as demais que serão consideradas nesse texto, foram produzidas dentro 

de uma economia de mercado, o que significa que devia ser grande a atenção do autor para 

com a demanda de seu universo de leitores. Ignorar os anseios e a curiosidade do público 

poderia significar a falta de contratos com os editores. Dessa maneira, pode-se afirmar que o 

tema da relação da sociedade, sobretudo de homens comuns, como os camponeses, com a 

Igreja, tão enfatizado por Balzac, tinha significativo apelo na sociedade francesa da primeira 

metade do século XIX. 

 No que diz respeito à abrangência social do catolicismo nos campos da França pós-

revolucionária, pode-se dizer que o romance representa uma religiosidade enfraquecida. O 

―filosofismo‖ do rico (os ideais iluministas) e as preocupações materiais do camponês (já 

então inseridos numa economia de mercado), são apresentados como grandes causas para o 

enfraquecimento do catolicismo no campo. Todavia, o último grupo, o dos pobres 

camponeses, ainda seria o principal guardião da fé católica, uma fé evidenciada, sobretudo, 

nos rituais de morte, como na ocasião da cerimônia do viático para o pobre cretino. 

 A representação dessa fé camponesa, dita em declínio, é marcada pelo entrelaçamento 

do reconhecimento da força estética do catolicismo, com uma narratividade marcada pelo 

recurso verbal que Calvino (1990) denomina de leveza. Junto a essas peculiaridades 

eminentemente literárias, as vozes dos personagens e do narrador, manifestam, 

recorrentemente, o que Rüsen (2010) denomina de consciência histórica. Essas características 

da narrativa balzaquiana podem ser vistas como um diálogo com tendências de seu tempo e 

fora de seu tempo: a força estética do catolicismo já era destacada tanto por Rousseau, quanto 

pelo contemporâneo de Balzac, François Chateaubriand; a construção e a manifestação de 

                                                           
23

 Muito mais que sobre a Congregação, Balzac nos instruiu sobre o cristianismo tal como se concebeu nos 
meios ultra-realistas. 



40 
 

consciências históricas foi marca registrada de um movimento contemporâneo à produção 

ficcional de Balzac, denominado historicismo.  

 Por último, se destacou que a defesa das necessidades políticas, sociais e jurídicas-

políticas do catolicismo para os camponeses, e para a sociedade francesa, pelas diversas vozes 

da ficção balzaquiana. O que pode ser visto como um diálogo com diversos sujeitos do tempo 

de Balzac, sobretudo com o pensamento de membros do partido ultra-realista francês como 

Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Félicité de Lamennais, François-René de Chateubriand, 

ou de monarquistas liberais, como Charles de Montalembert e Philippe Gerbet, defensores do 

catolicismo social. Todos eles, homens que, através de seus escritos, livros e revistas, também 

disseminaram o mesmo tipo de ideologia notado em O médico rural e, como se verá, também 

nos romances O cura da aldeia e em Os camponeses. 

 Depois dessa breve análise de O médico rural, e em busca de melhor compreender as 

representações balzaquianas sobre o catolicismo camponês, se faz necessário a análise de 

outro romance que se volta para a vida dos camponeses da França oitocentista, O cura da 

aldeia. 

 

1.3. O cura da aldeia  

 

 A primeira publicação de O cura da aldeia foi originalmente feita, assim como grande 

parte de Os camponeses, em forma de folhetim. Foi publicado em três edições do jornal 

parisiense La presse, em 1839, seis anos depois de O médico rural, e seis anos antes de Os 

Camponeses.  

 De acordo com Lyon-Caen (2006), os folhetins configuravam um tipo de escrita que, 

difundida no final da década de 1830, perturbava a tradicional divisão que classificava os 

textos em referenciais ou ficcionais. Os folhetins eram lidos como tendo um pouco de cada 

um. Dessa maneira, tanto O cura da aldeia quanto Os camponeses foram lidos, 

primeiramente, por milhares de leitores que viam esses textos como ―fictions vraies‖ (―ficções 

verdadeiras‖). 

 Perceber essa faceta do romance balzaquiano é atentar para uma autoridade que os 

leitores da primeira metade do século XIX reconheciam aos romances de folhetins (roman-

feuilleton). Uma autoridade que foi criada e sustentada em dois pilares principais. O primeiro 

era o do próprio material em que esses textos foram originalmente publicados, os jornais. 

Como sugere Lyon-Caen (2006), os jornais franceses das décadas de 1830 e 1840, sobretudo 
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o La Presse e Le Siècle, foram um tipo de publicação que acabou transmitindo parte de sua 

proposta de referencialidade para a ficção que passaram a abrigar.  

 O segundo pilar era a própria pretensão de verdade anunciada por autores como 

Balzac. Essa pretensão pode ser percebida no L’avant-propos, escrito em 1842, onde Balzac 

anuncia o que já enunciava em muitos outros textos: (...) ―Mais le roman ne serait rien si, dans 

cet auguste mensonge, il n'était pas vrai dans les détails.‖
24

 (...) (1842, pg. 10)  

 A análise de Lyon-Caen (2006), chama a atenção para o seguinte ponto: o fato de 

romances como O cura da aldeia e Os camponeses terem sido publicados originalmente em 

forma de folhetim, os colocam numa condição de particularidade, sobretudo na maneira que 

foram recepcionados, em relação a obras publicadas antes desse modelo de publicação, como 

foi o caso de O médico rural. Todavia, as rupturas entre os romances publicados 

integralmente e os publicados em série, como foi o caso dos folhetins, deve ser vista com 

bastante cuidado, pois, se a materialidade em que os textos foram publicados é importante 

para a compreensão das interpretações que se fizeram deles, essa mesma materialidade não 

pode ser supervalorizada no caso de textos que parecem guardar fortes continuidades, 

independentemente de sua forma de publicação, como é o caso dos romances balzaquianos.  

 Tratando da história dos folhetins, Marlyse Meyer (1996), em Folhetim: uma história, 

diz que no período em que Balzac, Sue e Dumas produziram seus folhetins, isto é, na primeira 

metade de século XIX, predominou-se a construção de romances de folhetim em que os 

heróis, quase superhomens, eram capazes de vencer qualquer obstáculo, auxiliando as 

camadas mais desfavorecidas e as ajudando a resolverem seus problemas. Assim, para Meyer 

(1996), essa primeira fase dos folhetins teria sido marcada por um tipo de romantismo social 

em que o dualismo das forças sociais sempre seria resolvido de maneira mágico-reformista. 

 Considerando apenas os romances analisados nessa dissertação, a afirmação de Meyer 

(1996) parece, por dois motivos, um tanto problemática. Primeiro, pelo fato de que a presença 

de superheróis que auxiliassem os pobres não se restringia apenas aos folhetins. Se esse tipo 

de personagem está presentes em romances originalmente publicados em forma de folhetins, 

como O cura da aldeia, representados por personagens como padre Bonnet e Verônica, eles 

também estão num romance que foi publicado antes do surgimento dos folhetins, como O 

médico rural, onde pode se encontrar o virtuoso médico Benassis auxiliando todos os 

desvalidos do Vale do Isère. Segundo, pelo fato de que, mesmo num romance que teve toda 

sua primeira metade publicada em folhetins, como foi o caso de Os camponeses, não se poder 
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 Mas o romance não seria nada se, em sua augusta mensagem, ele não fosse verdadeiro em seus detalhes.  
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encontrar personagens que lembrem essa maneira mágico-reformista de resolverem os 

conflitos sociais. Isto é, a noção de que o formato do romance de folhetim caracterizou um 

tipo específico de literatura deve ser visto com bastante cuidado, pois, muitas vezes, e por 

vários ângulos, essas especificidades podem ser postas em cheque.    

 Em síntese, se o fato de que O cura da aldeia e grande parte de Os camponeses terem 

sido publicado em forma de folhetim significou, seguindo a perspectiva de Lyon-Caen (2006), 

a participação desses romances na inauguração de uma nova forma de leitura, por outro lado, 

essa até então nova forma de publicação não significou a implantação de um radicalmente 

novo tipo de literatura. 

 Na introdução do volume XIV da Comédia Humana, edição brasileira de 1992, Paulo 

Rónai cita a declaração encontrada em uma das cartas escritas por Balzac, a respeito de suas 

intenções com relação aos romances O cura da Aldeia e O médico rural: (...) ―O Cura da 

Aldeia é a aplicação do arrependimento católico à civilização, como O Médico Rural é a 

aplicação da filantropia, e o primeiro é bem mais poético, bem maior. Um é homem, o outro é 

Deus!‖ (BALZAC apud RÓNAI, pg.08).  

 O fica sugerido, é que a obra O cura da Aldeia teria sido criada para desempenhar uma 

função eminentemente ideológica, ou seja, mostrar a importância do arrependimento católico 

para a civilização: um arrependimento grandioso e poético, carregado de potencialidade 

estética. Entretanto, tomar a obra como restrita àquilo que foi declarado como a intenção de 

seu autor pode ser uma perspectiva bem empobrecedora, principalmente por não considerar as 

diversas dimensões dos usos da linguagem e as diversas respostas dos leitores. Essa posição é 

sugerida por Dominck LaCapra (1998) em Repensar la história intelectual y leer textos:  

 

(...) En cualquier caso, creer que las intenciones autorales controlan por completo el 

significado o funcionamento de los textos (por exemplo, su carácter serio o ironico) 

es suponer una posición preponderantemente normativa que no está en relación com 

importantes dimensiones del uso del linguage y la respuesta del lector.
25

 (...) 

(LACAPRA, 1998, pg. 225) 

  

 Assim, considerando que as intenções autorais não controlam, por completo, os 

significados e o funcionamento dos textos, é necessário observar cuidadosamente os possíveis 

sentidos enunciados pelas diversas vozes presentes na obra O cura da aldeia. 

                                                           
25 Em qualquer caso, acreditar que as intenções autorais controlam por completo o significado ou o 

funcionamento dos textos (por exemplo, seu caráter sério ou irônico) é supor uma posição 
preponderantemente normativa que não está em relação com importantes dimensões do uso da linguagem e a 
resposta do leitor. 
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 O início da trama de O cura da aldeia tem como foco a apresentação da família de 

Sauviat, um ferreiro e comerciante de ferros-velhos, e de seu cotidiano na cidade de Limoges. 

Sauviat é o pai de Verônica, uma das principais personagens, ao lado do padre Bonnet, do 

romance. Apesar de colocar sua intriga nascendo a partir da cidade, Balzac escolhe uma 

família que em seu passado e em seu futuro, teve e teria profundas ligações com o espaço do 

campo e com a cultura camponesa. 

 No que diz respeito à fé, essa família trava fortes relações com a Igreja, assumindo um 

fervoroso catolicismo. Apesar da avareza, atendiam a todos os pedidos de auxílio financeiro 

feito pelo vigário da paróquia de Santo Estevão; pagavam o pão bento; enfeitavam 

cuidadosamente a casa com colchas carregadas de flores em dias de procissões; favoreceram a 

fuga de um bispo perseguido pela Revolução; e confiaram a educação de Verônica a uma 

freira.  

 Numa parte da obra, pode-se ler a seguinte constatação: (...) ―No período mais agudo 

da Revolução, Sauviat guardava os domingos e dias santos. Por duas vezes escapou de ter o 

pescoço cortado por ter ido ouvir missa oficiada por um padre não juramentado‖ (...) (1992, 

pg. 17). O narrador sugere que, num contexto de fortes perseguições à religião católica, o 

contexto da ditadura jacobina de 1793-1794, o personagem camponês resistia às ideologias 

revolucionárias, e se mantinha fiel à tradição católica através da manutenção de uma 

organização temporal essencialmente católica, e da freqüência às missas oficiadas por padres 

não autorizados pelos líderes revolucionários.  

 Novamente se pode notar a tendência da intriga balzaquiana de apresentar os 

acontecimentos, e a própria cultura camponesa, a partir de uma escrita historicizante: o tempo 

da narrativa é entrelaçado como o tempo histórico. Fazendo isso, o narrador não apenas 

atribui sentido às práticas culturais de seus personagens, mas também a um determinado 

tempo: o tempo da Revolução é representado como um tempo de tensão para o catolicismo, 

em que o Estado, em poder dos revolucionários, prendia e matava aqueles que não seguiam a 

religião da maneira que se definia como legal; mas também um tempo em que camponeses 

como Sauviat resistiam e persistiam com seu tradicional catolicismo.  

 Ao tratar do crime cometido por Francisco Tascheron, filho de um granjeiro, que 

depois de viver a maior parte de sua vida na zona rural, no cantão de Montégnac, muda-se 

para a cidade de Limoges, onde assassina o velho Pingret, a voz do narrador apresenta a 

seguinte colocação:  
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(...) No foro de Limoges dizia-se proverbialmente que, em cem condenados do 

departamento, cinquenta pertenciam à circunscrição de que Montegnac dependia. 

Desde 1816, dois anos depois da chegada do cura Bonnet, Montégnac perdera sua 

triste reputação, seus habitantes deixaram de mandar seu contingente às audiências 

do tribunal do crime. Essa transformação foi geralmente atribuída à influência que o 

padre Bonnet exercia naquela comuna, outrora berço dos maus indivíduos que 

assolavam a região. O crime de João Francisco Tascheron restituiu, de repente, a 

Montégnac sua antiga notoriedade. (...) (BALZAC, 1992, pg. 52) 

 

 Primeiramente, é importante atentar para o seguinte aspecto: perceber o narrador 

balzaquiano desenvolver sua trama sobre os camponeses a partir de uma escrita historicizante 

(a reputação dos camponeses de Montegnac em dois tempos diferentes, o antes e o depois de 

1816: as rupturas) é importante, pois, permite um contraponto com uma das importantes 

interpretações que foram feitas das representações das identidades dos camponeses da França 

oitocentista: a interpretação feita por James R. Lehning (1995) em Peasant and French: 

cultural contact in rural France during the nineteenth century.  

 Nessa obra, Lehning (1995) defende a tese de que a categoria ―peasant‖(―camponês‖) 

foi uma construção discursiva da sociedade da França urbana do século XIX que, em busca de 

construir uma identidade nacional, buscava, paradoxalmente, incorporar os camponeses à 

nação francesa, e, ao mesmo tempo, mantê-los como diferentes dos franceses. No primeiro 

capítulo da obra de Lehning (1995), intitulado The French nation ant its peasants, o autor 

coloca Balzac ao lado de nomes como o dos romancistas Stendhal e Flaubert, do historiador 

Michelet, e do pintor Jean-François Millet, colocando-o como um dos importantes sujeitos 

que teriam participado da construção do estereótipo ―peasant‖. Assim, a narrativa 

balzaquiana, ao lado de outras narrativas, teria servido de base para uma série de discursos e 

ações sobre e para os camponeses da França na segunda metade do século XIX.  

 Para Lehning (1995), uma das características dessa comunidade de discurso, que ele 

denomina como―french nation‖ ou ―french culture‖, seria uma quase eternização da 

identidade camponesa, haja vista que os camponeses teriam sido representados numa 

condição de atemporalidade, sendo essencializados e vistos como ahistóricos. Assim, para 

Lehning (1995): ―The Power of these discourses lies in their ability to attribute ahistorical and 

essential qualities to the discourses themselves and to the others that they describe. (…)‖
26

 

(pg. 04)  

 Essa constatação, pelo menos no que tange a ficção de Balzac, está na contramão do 

que vem se apontando nesse texto. Como já pôde ser percebido, na interpretação de O médico 
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 O poder desses discursos está relacionado com sua habilidade para atribuir qualidade ahistórica e essencial 
para os próprios discursos e para os outros que eles descrevem. 
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rural e de O cura da aldeia, e como poderá ser percebido na leitura de Os camponeses, os 

personagens camponeses presentes nesses romances são lançados dentro de realidades 

históricas ou de temporalidades diacrônicas (possuem passado e presente) e são 

profundamente tocados por essas realidades ou por essas temporalidades, vivendo rupturas e 

continuidades.  

 Em síntese, diferentemente do que sugere Lehning (1995), os camponeses de Balzac 

não são ahistóricos, como pôde ser percebido na última citação de O cura da aldeia. Eles 

estão inseridos em determinadas circunstâncias temporais. Presente e passado (diacronia) não 

só estão em diálogo, como também anunciam rupturas e transformações no universo 

camponês: o ano de 1816 é um marco temporal que separa um passado, em que os 

camponeses de Montegnac eram relacionados com seu apetite pela violência, de um presente, 

em que a ação do cura Bonnet teria tornado esses camponeses bem mais solidários e 

pacíficos.      

 Um segundo aspecto que pode ser destacado da última citação de O cura da aldeia é a 

maneira de como o narrador vê e conta a transformação social que teria se passado entre os 

camponeses de Montegnac. Antes da presença de um padre competente como Bonnet, as 

aldeias de Montégnac viviam num caos social, onde a norma era o crime. Tamanha seria a 

desordem, que metade dos crimes de todo o departamento de Limoges viria apenas do cantão 

de Montégnac. A chegada do cura Bonnet representou a instalação da ordem, da normalização 

da paz, a quase extinção dos crimes, e o quase fim dos ―maus‖ indivíduos que ali habitavam. 

Assim, a voz do narrador representa os camponeses de Montegnac como um grupo 

potencialmente perigoso e violento, mas que tiveram o perigo e a violência afastados de si 

quando da chegada do carismático cura Bonnet. O catolicismo é reconhecido como elemento 

primordial no estabelecimento de uma disciplina social e no controle da violência camponesa, 

haja vista que sua força reduziria o trabalho dos tribunais do crime. 

 Em outros pontos da obra, a voz do narrador volta a enfatizar o ponto de vista 

mencionado no parágrafo anterior. Depois de descrever todas as dificuldades para o 

desenvolvimento econômico da região de Montégnac, principalmente o alto índice de 

criminalidade, o narrador diz que esse desenvolvimento só se tornou possível graças à religião 

e ao seu soldado, o cura Bonnet:  

 

Quando a administração pôde ocupar-se das necessidades urgentes e materiais da 

região, arrasou aquela lingüeta da floresta e colocou no local um posto de guarda 

que acompanhava a correspondência entre as duas mudas; mas para vergonha da 

força policial, foi a palavra e não o gládio, o padre Bonnet e não o Brigadeiro 
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Chervin, quem ganhou essa batalha civil, transformando o moral da população. Esse 

cura, tomado de ternura religiosa por aquela pobre terra, tentou regenerá-la e 

conseguiu seu fim. 

(BALZAC,1992, pg. 73)  

 

 Com todos os verbos colocados no pretérito perfeito, o narrador faz a constatação de 

um processo já concluído: Estado e Igreja foram colocados na missão de pacificar e organizar 

a região, mas apenas a última alcançou sucesso nessa empreitada. A vitória do padre sobre o 

brigadeiro, da palavra sobre o gládio, reforça o ponto de vista do narrador de que a Igreja 

tinha uma função que, entre os camponeses, só ela poderia desempenhar. A força policial, 

através da ação do brigadeiro Chervin, fracassou e foi envergonhada pela ação de um cura: 

apenas ele podia conseguir transformar a moral daquela população e ―regenerar‖ aqueles 

camponeses.  

 Algumas páginas a frente, o narrador faz a seguinte consideração sobre a inteligência e 

a influência do cura Bonnet entre os camponeses: ―Um homem capaz de transformar o moral 

de uma população devia ser dotado de um espírito de observação qualquer, ser mais ou menos 

fisionomista. (...) pg. 89.) 

  Na narrativa da visita que o cura Bonnet fez a João Francisco Tascheron, na cadeia de 

Limoges, para tentar convencê-lo a aceitar a decisão de sua pena de morte, dada pela justiça, e 

a pedir o perdão de Deus, o narrador diz:  

 

(...) Ali se revelavam as tocantes consolações e as ternuras infinitas da religião 

católica, tão humana, tão meiga pela mão que desce até o homem para explicar-lhe a 

lei dos mundos superiores, tão terrível e divina pela mão que ela lhe estende para 

conduzi-lo ao céu. (...) (BALZAC, 1992, pg. 98) 

 

 Começando o período com o verbo no pretérito imperfeito (―revelavam‖), e deixando 

essa ação inconclusa, o narrador desenvolve e conclui seu período colocando todos os verbos 

no tempo presente (―desce‖ e ―estende‖). Um jogo simbólico que sugere uma provável 

extensão das ações da religião católica para outros presentes e futuros: as mãos, uma humana 

e outra divina, da religião católica não ―desceu‖ e se ―estendeu‖ apenas para o condenado, 

pois, elas continuariam a ―descer‖ e a se ―estender‖ para todos os homens. 

 Dessa maneira, a voz do narrador representa a religião católica como propiciadora de 

―tocantes consolações‖ e portando duas naturezas, uma humana, que seria responsável por 

explicar aos homens a lei dos mundos superiores, e uma divina, incumbida de garantir a 

condução dos homens até o ―céu‖. Em resumo, o catolicismo teria duas importantes funções 

na vida dos camponeses: garantir as consolações para os sofrimentos experimentados em vida 

e a garantia de um bom repouso após a morte. São funções que, caso se tornassem aceitas, 
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trariam grandes retornos para os camponeses. O principal deles seria a instalação de uma 

ordem social, em que alguns criminosos aceitariam até mesmo a pena de morte que a justiça 

os condenassem, como foi o caso de João Francisco Tascheron; e em que outros se 

entregariam à prisão que já haviam sido condenados, se ―regenerassem‖ e se tornassem 

pacíficos, como foi o caso do personagem Farrabesche. 

  Farrabesche era um homem muito violento que, convencido pelo cura Bonnet, pagou 

sua pena e se inseriu num pacífico convívio social com os outros camponeses, passando a 

freqüentar as missas e as festas da igreja. Sua barbárie foi controlada pela Igreja:  

 

Esse sujeito, que era o terror da localidade, ficou manso como um cordeiro e se 

deixou levar para a prisão tranquilamente. Quando voltou, veio estabelecer-se aqui 

sob a direção do senhor cura. Em voz alta ninguém lhe diz mais do que seu nome; 

ele vai todos os domingos e dias santos à missa e às festas de igreja. (...) (BALZAC, 

1992, pg. 124) 

 

 O que se pode perceber na voz do narrador de O cura da aldeia, é a defesa de uma 

posição ideológica, entendida no sentido bakhtiniano (2010): a instalação de uma ordem 

social, a aceitação das leis da França entre os camponeses de Montegnac, só se efetivariam a 

partir da ação da Igreja, representada pelo cura Bonnet; além disso, a religião católica é 

representada como beneficiária dos camponeses em dois aspectos bem definidos: propiciadora 

de conforto espiritual e da salvação das almas.  

 Importante destacar que, em O cura da aldeia, a voz do narrador é absolutamente 

soberana: a maior parte da trama se desenvolve num discurso indireto e nenhum personagem, 

em nenhuma passagem, se contrapõem a qualquer descrição ou posição axiológica do 

narrador. Nesse sentido, a colocação de Bakhtin (2010) a respeito da predominância do 

monologismo no romance balzaquiano, citada na análise de O médico rural, também pode ser 

aplicada ao O cura da aldeia. 

 É curioso imaginar como os valores enunciados pela soberana voz narradora de O 

cura da aldeia deveria servir de contra-argumento para rebater grande parte dos críticos do 

romance de folhetim (roman-feuilleton). Esses críticos defendiam, predominantemente, a 

idéia de que os folhetins eram repletos de conteúdos anti-sociais, e de que em nada 

contribuíam para a manutenção da ordem social e da propriedade.  Lyon-Caen (2006) 

apresenta uma dessas vozes conservadoras que se indignavam com a nova moda dos folhetins:  

 

Selon Alfred Nettement dans la Gazette de France, la littérature née de 1830 est 

foncièrement ―antisociale‖: elle ne sait que presenter les leçons, les maximes, les 
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images et les exemples de la revolte contre tout ce qui et pouvoir, propriété, règle et 

conventions sociales.
27

(LYON-CAEN, pg. 66, 2006).  

  

 Melhor observando a literatura balzaquiana, pode-se perceber como esse tipo de 

crítica, feita por sujeitos como Alfred Nettement, estava longe de se aplicar aos romances de 

folhetim produzidos por Balzac. 

 A representação dos camponeses como potencialmente violentos, se distantes da 

religião católica, e como portadores de grandes virtudes se seguidores dessa mesma religião é 

uma marcante característica de O cura da aldeia. Depois de se ler o narrador do romance 

destacar a violência que vivia a população de Montegnac antes da chegada do cura Bonnet, e 

o quase fim da criminalidade após a chegada do cura, pode se ler, nas últimas linhas do 

romance a seguinte colocação: (...) ―Essa discrição (dos camponeses) foi uma homenagem 

prestada a tantas virtudes por aquela população católica e trabalhadora que recomeça nesse 

recanto da França os milagres das Cartas Edificantes.‖ (pg. 217). A dita discrição dos 

camponeses se refere ao fato de a população de Montégnac nada murmurar depois de terem 

ouvido a confissão de Verônica, a heroína da obra: ela teve grande culpa nos assassinatos 

cometidos por João Francisco Tascheron. Não é por acaso que a constatação de que se tratava 

de uma população virtuosa vir sucedida por outra consideração: se tratava de uma população 

católica.  

 O que se pode perceber na leitura dos volumes XIII e XIV da Comédia Humana é que 

os camponeses são representados como virtuosos se próximos do catolicismo, e como 

violentos e selvagens se distantes dessa religião.  

 Diferentemente do que foi representado sobre o catolicismo camponês no Vale do 

Isère, em O Médico Rural, para Montégnac, em O cura da aldeia, Balzac estetiza uma fé bem 

mais enraizada, manifesta e abrangente. Basta ver a descrição que o padre Bonnet faz do dia 

da festa de Corpus Christi, uma multidão de camponeses que fazem o máximo para embelezar 

a Igreja: (...) ―Os pobres nesse dia restituem o que têm à Igreja! (...) Nesse dia, não invejo as 

pompas de São Pedro de Roma. O Santo Padre tem seu ouro; eu tenho minhas flores: cada 

qual faz seu milagre.‖ (1992, pg. 89). A adesão dos camponeses de Montegnac ao 

catolicismo, após a chegada do cura Bonnet, é representada de forma quase que absoluta. 

Uma adesão tão grande que ia da conversão de criminosos como Farrabesche, passava pelas 

doações que os pobres camponeses faziam para a Igreja nas ocasiões de festas religiosas, e se 
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 Segundo Alfred Nettement, no Gazette de France, a literatura nascida em 1830 é fundamentalmente 

―antisocial‖: ela não sabe fazer mais que apresentar as lições, as máximas, as imagens e os exemplos da revolta 

contra tudo o que é poder, propriedade, regra e convenções sociais.) 
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concluía na representação dos rituais de morte, por exemplo, na ocasião da morte da heroína 

Verônica. Comparando a si mesmo com o papa, a voz do cura Bonnet representa um 

catolicismo camponês muito ativo e fervoroso. 

 Outro importante aspecto que se pode perceber na leitura de O cura da aldeia é 

manifestação de uma sensibilidade religiosa, o reconhecimento da riqueza estética do 

catolicismo. Assim, no que tange a essa faceta literária, o mesmo que foi dito a respeito da 

voz narradora de O médico rural pode ser dito aqui, isto é, a voz do narrador comunica um 

valor estético bem definido: os cultos, as cerimônias e os símbolos do catolicismo possuem 

ricas sensações artísticas, pois são constituídos por uma sublimidade que tocaria a alma 

humana, independentemente da crença dessa alma. Uma posição que, como já foi destacado 

no tópico anterior, estava em diálogo com escritores do tempo de Balzac, como François 

Chateubriand, e, como sugere E. Vaucluse (1943) em Philippe Bertault: Balzac et la religion, 

do século XVIII, como Rousseau.    Descrevendo uma pobre igreja do cantão de Montegnac, 

o narrador diz: 

 

(...) No fundo da igreja, uma janela comprida, velada por uma grande cortina de 

chita vermelha, produzia um efeito mágico. Esse rico manto de púrpura projetava 

um reflexo róseo sobre as paredes caiadas de branco; dir-se-ia que um pensamento 

divino irradiava do altar e enchia aquela pobre nave para aquecê-la. (...) (BALZAC, 

1992, pg. 80) 

 

 A descrição dos efeitos da observação dos elementos materiais da igreja, aponta 

efeitos que também se produziriam a partir da observação de diversas obras de arte, incluindo 

a própria literatura. A beleza da cortina de chita vermelha fazia com que ela produzisse um 

efeito mágico. Os elementos de uma igreja, por mais pobre que ela fosse, e talvez, justamente 

por essa pobreza material, encantava quem a observasse, eram mágicos.  

 Assim como em O médico rural, em O cura da aldeia também se pode encontrar a 

representação do catolicismo camponês como belo e mágico, diretamente atrelado ao recurso 

estilístico que Calvino (1990) denomina leveza. No trecho citado pode-se perceber essa leveza 

representada em dois momentos. Primeiro, quando anuncia a propagação de um reflexo róseo 

sobre as paredes caiadas de branco. O possível peso simbólico de uma grande cortina 

vermelha, logo é aliviado pela leveza do reflexo e da cor rosa: uma igreja coberta de leveza. 

 Segundo, quando compara a projeção desse reflexo róseo com a irradiação de um 

pensamento divino. A leveza do reflexo seria a mesma da de um pensamento divino.  

Importante lembrar que, como foi destacado no tópico anterior, na análise de O médico rural, 
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o pensamento divino ou religioso também aparece como metáfora da leveza. Lá, esse 

pensamento era comparado com o reboar do sino na ocasião do anúncio da morte de um 

camponês
28

, aqui é a metáfora de um reflexo róseo. Nesse sentido, pode se perceber uma forte 

consonância entre as vozes narradoras dos dois romances: ambos recorrem à metáfora do 

pensamento divino para produzir uma imagética rica em leveza.  

 A representação de uma sensibilidade religiosa também está presente na descrição do 

herói da obra. A respeito da figura do cura Bonnet, o narrador diz: (...)‖Somente as pessoas 

que conhecem os milagres do pensamento, da fé, e da arte podiam adorar aquele olhar 

chamejante de mártir, aquela palidez da constância e aquela voz do amor que distinguam o 

padre Bonnet.‖ (...) (pg. 83) Para se adorar e admirar o olhar, a palidez e a voz do cura 

Bonnet, o narrador diz que é preciso, além de outras coisas, conhecer os milagres da arte. 

Assim, o cura Bonnet é cercado de uma aura sagrada e, sobretudo, bela: o sacerdote é a 

própria arte. 

 A representação dos rituais de morte dos camponeses, marcada pela beleza e pela 

riqueza estética, percebida em O médico rural, também se evidencia em O cura da aldeia. 

Depois de narrar a confissão e a missa do recebimento da extrema unção da moribunda 

Verônica, a heroína do romance, o narrador diz:  

(...)Roubaud ( o médico que cuidava de Verônica), confuso, tornou-se católico num 

momento! Esse espetáculo foi comovente e horrível ao mesmo tempo; mas foi a tal 

ponto solene pela disposição das coisas, que a pintura nele teria achado, talvez, 

motivo para uma de suas obras-primas.‖(BALZAC, 1992, pg. 215) 

 

 A riqueza estética do ritual de morte tocou tão fortemente o homem de ciência, o 

médico Roubaud, que ele, num instante, se converte ao catolicismo. A beleza desse ritual é 

representada como grandiosa, fazendo com que ele seja descrito como um ―espetáculo‖ e um 

grande motivo para a construção de uma bela pintura: se tratava de uma ―obra-prima‖ fora da 

tela. 

 Enfim, na análise de O cura da aldeia buscou se chamar a atenção para a 

especificidade da forma material em que esse romance foi originalmente publicado, o 

romance de folhetim. Essa forma de publicação, juntando-se as pretensões do autor, acabava 

por revestir o texto ficcional de relativa autoridade, haja vista que passavam a ser lidos com 
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Fazia um momento, o sino da aldeia dava badaladas espaçadas por intervalos iguais, para anunciar aos fiéis a 

morte de um deles. Ao viajar pelo espaço, esse pensamento religioso chegava enfraquecido à choupana, onde 

espalhava uma doce melancolia. ( BALZAC, 1954, pg. 312) 
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parte da noção de referencialidade atribuída aos textos jornalísticos, assim como os textos 

jornalísticos também foram tocados por noções de leitura típicas dos textos ficcionais. 

Entretanto, também foi destacado que a especificidade dessa forma material não pode ser 

supervalorizada, pois a obra balzaquiana apresenta determinadas rupturas e continuidades que 

independem da forma de publicação. Por esse motivo, modelos interpretativos da história dos 

folhetins, como o construído por Marlyse Meyer (1996) em Folhetim: uma história, não se 

encaixam na análise dos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana. 

 Um segundo ponto que foi destacado diz respeito à presença de um tipo de escrita já 

notado em O médico rural: a escrita historicizante, a manifestação do que Rüsen (2010) 

conceitua como consciência histórica. O tempo histórico é dotado de sentido: o tempo da 

Revolução Francesa é representado como um tempo de tensão em torno do catolicismo, e o 

ano de 1816 é um marco temporal que separa um passado, em que os camponeses de 

Montegnac eram relacionados com seu apetite pela violência, de um presente, em que a ação 

do cura Bonnet, teria tornado esses camponeses bem mais solidários e pacíficos. As relações 

entre a escrita de Balzac e o conhecimento histórico de seu tempo trabalhei mais 

detalhadamente no artigo Honorè de Balzac: O Pensamento histórico e a História, publicado 

em 2012 na Revista Visão Acadêmica.  

 Percebendo a recorrência dessa escrita historicizante na ficção balzaquiana, pode-se 

discordar da leitura de James R. Lehning (1995) em Peasant and French: cultural contact in 

rural France anduring the nineteenth century. Para Lehning (1995) a ficção balzaquiana 

estava inserida numa comunidade de discurso que ele denomina como ―french nation‖ ou 

―french culture‖. Essa comunidade de discurso, em busca da construir uma nação, teria 

inventado a categoria ―peasant‖ (―camponeses‖) e essencializado essa mesma categoria. 

Dessa maneira, a identidade camponesa teria sido representada como eterna, atemporal e 

ahistórica. Legning (1995) apresenta uma rica documentação para defender sua tese, mas a 

leitura que aqui se faz da representação dos camponeses por Balzac está na contramão do que 

ele diz, haja vista o destaque que esse texto dá à historicização dos personagens camponeses 

nos romances balzaquianos. 

 Em terceiro lugar, foi destacado um marcante posicionamento ideológico, entendido 

no sentido bakhtiniano (2010). O catolicismo é representado como elemento primordial no 

estabelecimento de uma disciplina social e no controle da violência camponesa, haja vista 

que, sua força reduziria o trabalho dos tribunais do crime. O maior exemplo dessa função 

social é representado pelo personagem Farrabeshe que, de criminoso perseguido se torna, 
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depois de pagar sua pena, um freqüentador das missas de domingos e dias santos. Os 

camponeses de Montegnac são representados como sujeitos que tiveram sua moral 

transformada pela religião. Além disso, o catolicismo teria duas importantes funções na vida 

dos camponeses: garantir as consolações para os sofrimentos experimentados em vida e a 

garantia de um bom repouso após a morte. São funções que, caso se tornassem aceitas, 

trariam grandes retornos para a sociedade francesa. Importante destacar que a presença e a 

força desse tipo de ideologia também é, como se pôde perceber no último tópico, marcante em 

O médico rural. Assim pode-se dizer que o monologismo em Balzac, já detectado por Bakhtin 

(2010), no que tange às vozes sobre o catolicismo camponês, é tão forte que não se restringe a 

uma obra: uma mesma voz, soberana e inquestionável, atravessa mais de um romance. 

 Um quarto ponto percebido na análise foi que, diferentemente do que foi representado 

sobre o catolicismo no Vale do Isère, em O Médico Rural, para Montégnac Balzac estetiza os 

camponeses com uma fé bem mais enraizada, manifesta e abrangente. 

 Um último aspecto que se pôde perceber na leitura de O cura da aldeia, e que também 

pede ser percebido na análise de O médico rural, é manifestação de uma sensibilidade 

religiosa, o reconhecimento da riqueza estética do catolicismo: a beleza da cortina de chita 

vermelha da pequena igreja de Montegnac fazia com que ela produzisse um efeito mágico; o 

cura Bonnet é cercado de uma aura sagrada e, sobretudo, bela, o sacerdote é a própria arte; os 

rituais de morte católicos são representados como ―espetáculo‖, e um grande motivo para a 

construção de uma bela pintura: se tratava de uma ―obra-prima‖ fora da tela. 

 Na busca de melhor compreender a representação ficcional de Balzac sobre a relação 

dos camponeses da França oitocentista com o catolicismo se faz necessário observar outro 

importante romance dos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana, Os camponeses.  

 

1.4. Os camponeses 

 

 Os Camponeses foi publicado integralmente apenas após a morte do autor, mas teve 

toda sua primeira metade publicada em forma de folhetim no jornal La Presse, em 1845. 

 Um importante personagem de Os Camponeses é Mosquito, uma criança pobre e órfã 

que era sustentada por seu avô, o velhaco Fourchon. Num trecho da obra, ele aparece em sua 

semi-nudez, de dentro da rica sala de jantar do conde Francisco, onde estava o conde, a 

condessa e o padre Brossete, respondendo à indagação, ―Então você não tem mãe?,..‖ feita 

pela condessa de Montcornet:  
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 __Não, senhora. Mamãe morreu de tristeza porque não tornou a ver papai, que foi 

para a guerra em 1812 sem ter casado com ela no direito. Ele esfriou, com sua 

licença... Mas eu tenho o vovô Fourchon, que é bom como Nosso Senhor Jesus 

Cristo, se bem que de vez em quando ele bate na gente. (1954, pg. 71). 

 

 Ao destacar a bondade de ―Nosso Senhor Jesus Cristo‖, comparando-a com a bondade 

de seu avô, a voz de Formiga parece anunciar uma fé pura e ideal. Entretanto, se se ler 

algumas páginas anteriores e posteriores à citação, percebe-se que tanto ele quanto seu avô 

são sujeitos bastante espertalhões que estão muito distantes de qualquer tipo de catolicismo. 

Na voz do narrador, ele é representado como um sujeito que fingia que não ouvia quando 

alguém dizia qualquer coisa contra ele. A voz do padre Brossete, respondendo um 

questionamento da condessa, o coloca num grupo de irreligiosos responsáveis pelas próprias 

misérias e imbuídos de conseguir sobreviver à custa do conde da comuna: ―__ Senhora 

condessa- interveio o pároco- nesta comuna só existem desgraças voluntárias. O senhor conde 

tem boas intenções, mas nós lidamos com pessoas sem religião, que só tem um pensamento: 

viver à custa dele (do conde).‖ (1954, pg. 71)  

 Ao se apresentar como um menino que reconhece a bondade de ―Nosso Senhor Jesus 

Cristo‖, Formiga estava fazendo seu jogo para conseguir alguma coisa dos ricos do lugar, 

quase que os únicos católicos da comuna do Vale das Aigues. E esse jogo dava certo, da 

condessa ganhou um almoço, jaleco, calças e calçados. O modo de agir do personagem 

Formiga se enquadra naquilo que Michel de Certeau (2008) em A invenção do cotidiano: 

artes de fazer denomina de tática: (...) ―a tática é o movimento ―dentro do campo de visão do 

inimigo‖, como dizia Von Bülow, e no espaço por ele controlado‖ (...) (pg. 100) Formiga 

encontra ocasião, algo essencial para o uso da tática, para agir na sala do conde Francisco e  

se utilizar da linguagem do grande aliado desse conde, o padre Brossete. Assim, ele se 

movimenta no campo de visão do ―inimigo‖ e no espaço por ele controlado. 

 Formiga é colocado num diálogo, em que a dissonância também é dada pela diferença 

social, o rico conde, a condessa, o padre e uma miserável criança. O interesse que Balzac 

tinha em estetizar as mais variadas classes e papéis sociais foi destacado e valorizado por 

muitos intelectuais de seu século, como Karl Marx, F. Engels e Baudelaire
29

.  

 E os leitores comuns, como recebiam esse mosaico de sua sociedade contemporânea? 

Uma resposta pode ser encontrada na obra de Lyon-Caen (2006), onde a autora, utilizando 

                                                           
29

 Isso pode ser percebido: nas diversas cartas que Marx endereçou à Engels; em A arte romântica, de 
Baudelaire, publicada originalmente em 1868; e numa carta que Frederich Engels escreveu para Margaret 
Harkness, cujo original encontra-se no Instituto Marx-Engels-Lenin. 
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como fonte cartas endereçadas a Balzac, defende a idéia de que a obra balzaquiana, e a de seu 

contemporâneo, Eugène Sue, eram utilizadas como narrativas explicativas da realidade 

coletiva e individual da época em que viviam: ―Plus généralement, les romans de Sue et de 

Balzac semblent constituer, pour les lecteurs qui leur écrivent, un lieu privilegie à partir 

duquel déchiffrer et penser la société contemporaine.‖
30

 (pg. 188)  

  A trama de Balzac coloca a miséria de um órfão do campo diretamente ligada às 

campanhas napoleônicas. A ida do pai de Mosquisto para a guerra, provavelmente para a 

invasão de Moscou em 1812, sem o casamento oficial com sua mãe, desencadearia num 

abandono tramado pelas contingências históricas e pessoais. A importância do tempo 

histórico e dos fatos históricos na trama balzaquiana foi destacada por Eric Auerbach(2004) 

em Mimesis. Quando aborda a obra do romancista da antiguidade Petrônio, ele faz o seguinte 

comentário a respeito do romance balzaquiano Eugénie Grandet: (...) ―Ele (Petrônio) nem 

precisava ter ido tão longe como Balzac, que no seu romance recém-mencionado, Eugénie 

Grandet, descreve a origem da fortuna de Grandet de tal maneira que ela espelha toda a 

história francesa desde a Revolução até a Restauração. (...) (2004, pg. 28). A análise de 

Auerbach (2004) é fundamental por destacar a importância das contingências históricas para o 

estabelecimento da condição dos personagens nos romances balzaquianos. Nesse ponto, 

atingimos o núcleo do debate sobre a relação ficção e história em Balzac: depois de ter 

destacado a marcante presença de uma escrita historicizante em O médico rural, O cura da 

aldeia, e, como si viu gora, em Os camponeses, pode se afirmar que a maioria dos romances 

dos volumes XIII e XIV da Comédia Humana são bem marcados por essa escrita 

historicizante ou pelo que Rüsen (2010) denomina de consciência histórica.   

 Balzac estetizou seu personagem Formiga num espaço, o mundo rural do Vale das 

Aigues, onde, segundo a fala do Padre Brossete, o catolicismo era mais rejeitado que entre os 

indígenas da América, e na trapaceira réplica de Formiga a rejeição beirava a violência: 

 

__ Cavalheiro__ respondeu o Padre Brossete__ O senhor Bispo me mandou aqui 

como para uma missão entre os selvagens; mas como tive a honra de dizer a ele, os 

selvagens da França são intratáveis. Fazem questão de não nos escutar, ao passo que 

é possível interessar até os índios da América. (1992, pg. 72) 

__ Seu padre__disse Mosquito__ o pessoal ainda me ajuda um pouco, mas se eu 

fosse à missa ninguém me ajudaria mais, e até me dariam cascudos. (1954, pg. 72) 
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 Geralmente, os romances de Sue e de Balzac pareciam constituir, para os leitores que lhes escreviam, um 
lugar privilegiado a partir do qual decifrar e pensar a sociedade contemporânea).   
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 A voz do padre Brossete, representa os camponeses do Vale das Aigues como 

―selvagens intratáveis‖, totalmente desinteressados de assuntos relacionados à fé católica. 

Formiga, mais uma vez valendo-se de sua tática, se defende colocando a culpa de sua 

ausência nas missas, na violência da sociedade camponesa.  

 A tela construída por Balzac, abordando a fé católica na região da Aigues, parece 

indicar que essa experiência religiosa era, naquele espaço, vivida apenas por uma minoria: a 

elite local e alguns de seus agregados. A única menina de origem pobre que ia às missas do 

padre Brossete era Genoveva, carinhosamente apelidada de Pechina, e criada pela Sra. 

Michaud. Sibilet, o administrador das Aigues, diz que ela era maltratada em razão de sua fé: 

―_ É maltratada, reprovam sua religião...‖ (pg. 76) 

 A representação dos camponeses das Aigues como sujeitos que não tinham o mínimo 

interesse para com a fé católica pode ser percebida no seguinte parágrafo: 

 

Só a Religião Católica tem poder de impedir semelhantes capitulações de 

consciência; mas desde 1789, a religião não dispõe de força sobre dois terços da 

população, na França. É por isso que os camponeses, com sua inteligência tão viva, 

levados à imitação pela miséria, tinham chegado, no vale das Aigues, a um estado 

alarmante de desmoralização. Iam à missa de domingo, mas fora da igreja, porque, 

ordinariamente, combinavam encontrar-se ali para suas compras e negócios. 

(BALZAC, 1954, pg. 99) 

 

 Num discurso indireto, a voz do narrador se assume enquanto explicativa, ou seja, 

enquanto conhecedora das causas dos acontecimentos. Esse saber é assumido de maneira 

bastante incisiva, como pode ser notado nas expressões ―Só a Religião Católica tem poder‖ e 

―É por isso que os camponeses‖, dando uma conotação de que a voz do narrador portaria, 

simultaneamente, a explicação e a verdade sobre um ponto de vista e sobre aquela sociedade.  

 O trecho citado é marcado por uma das características que Auerbach (2009) destacou 

do romance balzaquiano, o elemento clássico-moralista, a propensão do autor para formular 

sentenças morais de caráter generalizador. Bakhtin (2010) também destaca a presença dessa 

tendência no romance balzaquiano. Ao tratar da ausência de máximas, sentenças e ideias 

gerais, desligadas das vozes dos personagens, no romance de Dostoievski, Bakhtin (2010) 

detecta a contraposição do modelo em questão, o dialogismo dostoievskiano, no romance de 

Balzac: (...) ―Mas quantas ideias particulares e verdadeiras como essas podem-se destacar (e 

habitualmente se destacam) dos romances de Tolstói, Turguiêniev, Balzac e outros!‖ (...) 

(2010, pg. 108) Isto que dizer que as máximas anunciadas pela voz narradora da ficção de 

Balzac, nunca podem ser encontradas nos romances de Dostoiévski.   
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 As ―semelhantes capitulações de consciência‖, que só a religião católica teria poder de 

impedir, diz respeito à lógica da corrupção que o administrador Gaubertin organiza para 

eliminar qualquer peso de sua consciência, no que diz respeito às extorsões que fazia dos 

sitiantes que moravam nas terras da Srta. Laguerre, e dos conseqüentes desvios de francos que 

pertenciam, por direito, à dona da terra. Aqui, se pode perceber uma posição ideológica já 

percebida em O médico rural e em O cura da aldeia: o catolicismo era essencial para a 

moralização dos camponeses. Longe da Igreja os camponeses seriam potenciais trapaceiros, 

como Formiga, Fourchon e Gaubertin, ou até mesmo criminosos como Farrabeshe.   

 A voz do narrador diz que a moralidade dos camponeses só poderia advir do 

catolicismo. A Igreja é colocada como uma guardiã da honestidade e da propriedade. Assim, 

essa voz só tem a lamentar que a Igreja dispusesse de força sobre, apenas, um terço da 

população francesa.  

 Ao dizer que os camponeses iam a Igreja apenas para ficar do lado de fora fazendo 

suas compras e negócios, o narrador reitera uma posição que o próprio autor já havia 

manifestado na dedicatória de Os Camponeses para o seu amigo Sylvain-Pierre-Bonaventure 

Gavault: a instalação de uma ética burguesa no campo, significou o despertar de uma 

ganância que tornava os camponeses elementos insociáveis, individualistas e distantes da 

religião.   

 O dado quantitativo (―a religião não dispõe de força sobre dois terços da população‖) 

parece guardar fortes relações com o contexto cultural do autor e com as expectativas que se 

tinham sobre seus romances. Lyon-Caen (2006) afirma que na Monarquia de Julho, período 

em que a maioria dos romances que compõem A Comédia Humana foram escritos e 

publicados, foi um período de intensa reflexão. Muitos franceses pensavam sobre, e tentavam 

entender, a sociedade em que viviam. Assim, havia variadas tentativas de descrição e 

decifração daquela coletividade, vindas de diversas frentes: de fisiologistas de tipos morais e 

sociais; da Académie des sciences morales e politiques; de escritores, que produziam quadros 

sobre os costumes parisiense; e de muitos romancistas, como Balzac.  

 Sobre as expectativas dos leitores, a fala de Lyon-Caen (2006) destaca a autoridade, 

no que tangia à explicação da sociedade, que os romances balzaquianos gozavam junto à 

grande parte de seus leitores. Assim, a apresentação de números sobre a sociedade, podia 

tanto conquistar, como sustentar essa elevada autoridade autoral. 

 Ainda relacionado à rejeição do catolicismo na região das Aigues, pode-se ler em Os 

Camponeses a seguinte passagem: 
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_ Quem é? 

_ Aquele maldito padre, ora essa! – exclamou Tonsard.- Aquele catador de pecados, 

que quer sustentar a gente a poder de hóstia. 

_ Lá isso é verdade – comentou Vaudoyer. – Nós vivíamos felizes sem o cura. A 

gente precisa ficar livre desse papa-hóstias. Ele é que é o inimigo. (1954, Pg. 183) 

 

 Cada personagem com sua voz, e o pensamento voltado para a adjetivação do padre 

Brossete. Um diálogo estabelecido entre os camponeses Vaudoyer, Tonsard e Fourchon, no 

qual um consenso soa uníssono: o padre traz mais malefícios que benefícios para os 

camponeses.   

 Já foi destacado que a voz do narrador tende para a defesa do catolicismo em nome da 

moralidade social. Agora, é apresentada uma voz que destoa totalmente da ideologia 

apontada. Logo, teríamos em Balzac uma plena polifonia, contrariando a já citada posição de 

Bakhtin (2010), de que a narrativa balzaquiana é marcada pelo monologismo? Não. Isso pelo 

fato de que, logo na página seguinte, todas essas vozes, que se resumem a condenar o papel 

do padre Brossete no Vale das Aigues, serem quase anuladas pela voz de João Luis Tonsard. 

Este era sucessor de seu pai no ofício de podador de sebes e ruas arborizadas. João Luis 

aparece na cena e condena o plano daqueles camponeses de armar uma revolta contra o 

general, o dono da terra: argumenta que uma revolta naquele momento poderia significar a 

venda da grande propriedade para pequenos burgueses, e, em caso de uma próxima revolução, 

ficariam sem um torrão de terra.  

 Importante destacar que Balzac organiza sua trama para que as idéias de Vaudoyer, 

Tonsard e Fourchon fossem desarrazoadas, ligadas à embriagues da taverna e sobreposta por 

uma voz vinda do ―finório,‖ do ―inteligente da família‖, um homem de ―bom conceito.‖ Dessa 

maneira, a possibilidade da existência de uma polifonia é aniquilada: as poucas vozes que 

detratam o catolicismo vêm de bêbados da taverna.  Enquanto a aristocracia hospeda o 

padre e ouve suas palavras, os camponeses ignoram e repudiam seus discursos, ligando-os à 

defesa dos interesses da nobreza. O catolicismo nas Aigues é representado como 

extremamente necessário, porém tido como inimigo e portador da infelicidade pela gente da 

taverna. 

 Atrelando a rejeição do catolicismo com a imoralidade dos camponeses, a voz do 

narrador diz: (...) ―O homem absolutamente honesto e moral é uma exceção na classe 

camponesa.‖ (...) (1954, pg. 55). Percebendo a representação dos camponeses como inimigos 

do catolicismo, tramadores de revoltas, desonestos e imorais, se pode concordar com uma das 

colocações de Lehning (1995) a respeito de Os camponeses: 
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In Les Paysans (1844-1855) they live in their own world, one filled with strong 

kinship ties, passions, and its own institutions that the representative of French 

culture cannot penetrate. The countryside and its residents are therefore vaguely 

threatening to civilized Frenchmen.
31

 (LEHNING, 1995, pg. 19) 

 

 De fato, os camponeses do Vale das Aigues são representados, em função de seu 

distanciamento do catolicismo, como uma leve ameaça à civilização francesa. Ou seja, em Os 

Camponeses, a relação entre catolicismo e camponeses coloca o primeiro como instrumento 

para o controle de uma ameaça em potencial: a rebeldia camponesa.   

 Entretanto, mesmo estetizando o repúdio camponês ao catolicismo, e o simultâneo 

―desregramento‖ dos costumes daquela sociedade, Balzac não deixa de representar elementos 

do catolicismo que ainda estariam arraigados no universo rural da França da Monarquia de 

Julho, principalmente no que diz respeito à moral feminina. Em Os Camponeses, seria grande 

a perseguição que sofreria a grávida e solteira Catarina Tonsard, incluindo a ameaça de ser 

expulsa de casa pela mãe, e assassinada pelo pai, ―um homem de honra,‖ caso não tivesse seu 

casamento rapidamente arranjado, com o também camponês Godain. Uma personagem que se 

esforça para a realização desse casamento é a condessa, dona das Aigues. Num discurso 

indireto livre o narrador anuncia que, ―esse casamento estimularia as pessoas do lugar a se 

conduzirem bem,‖ querendo dizer que esse era o pensamento da condessa a respeito do 

evento.  

 Uma mulher nobre intervindo nos conflitos de uma família pobre, e pensando nos 

exemplos que essa intervenção poderia trazer, pode ser percebido como a objetivação da 

trama que o autor faz em favor de sua própria voz, e quiçá de uma ideologia aristocrática, que 

pregava a maior capacidade da nobreza em dirigir o devir humano, como declara em A 

duquesa de Langeais: ―Uma aristocracia é, de certo modo, o pensamento de uma sociedade, 

assim como a burguesia e seus proletários são seu organismo e sua ação.‖ (2006, p.41) 

 Sobre um dos personagens, o Padre Taupin, vigário de Soulanges, ―um padre gordo, 

metido no seu curato como rato no queijo‖, o narrador diz: 

 

Esse hábil eclesiástico, inteiramente devotado à primeira sociedade, bom e 

complacente com a segunda, apostólico para com os infelizes, fizera-se amar pela 

cidadezinha; sendo primo do moleiro e dos Sarcus, estava ligado ao lugar e à 

mediocracia avonnense. Jantava sempre na cidade, economizava, ia às bodas e 

retirava-se antes do baile; nunca falava em política; defendia as necessidades do 

culto, dizendo:   ―É o meu ofício!‖ E deixavam-no agir, dizendo: ―Temos um bom 

vigário!‖ O bispo, que conhecia a população de Soulanges, sem se iludir quanto ao 

                                                           
31 Em Os camponeses (1844-1855) eles vivem em seu próprio mundo, são marcados por fortes laços de 

parentesco, paixões, e com suas próprias instituições, que os representantes da cultura francesa não podem 

penetrar. O campo e seus moradores são, assim, vagamente ameaçadores para os franceses civilizados. 
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valor do vigário, sentia-se feliz por ter em tal cidade um homem que fazia a religião 

aceitável, sabia encher a igreja e pregava diante de camponeses ferrados no sono. 

(1954, pg. 219) 

 

É importante observar a maneira que Balzac estabelece a relação entre as pequenas 

cidades provincianas e o espaço do campo. O intenso trânsito humano entre eles os tornam 

quase que cenário para os mesmos atores, e algumas vezes para as mesmas cenas. O mais 

forte indício dessa relação quase umbilical pode ser notado a partir da seguinte constatação: o 

título dado por Balzac aos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana é Cenas da vida rural. 

Ocorre que suas tramas estão constantemente tratando de cidadezinhas como Soulanges, lugar 

onde o Padre Taupin sempre jantava, dividindo seu tempo com as estadias no campo, ou 

como Limoges, onde o velho Sauviat se fixa depois de passar grande parte de sua vida 

rondando pelos campos da região e cuja filha, Verônica, casa-se e muda para as terras de 

Montégnac.  

Parece difícil, partindo da escrita balzaquiana, fixar fronteira (cidade/campo) ou 

identidade (citadino/camponês) para diversas cidadezinhas e personagens dos três romances 

tratados aqui. Entretanto, ao dar o subtítulo de Cenas da vida rural para os volumes XIII e 

XIV da Comédia Humana, talvez Balzac sugerisse que nessas complexas fronteiras e 

identidades, prevalecesse o padrão campo e camponês.    

Lendo o trecho retirado de Os Camponeses, percebe-se que ao padre Taupin é dado a 

voz somente para enunciar ―É meu ofício!‖. Seu cotidiano e comportamento são informados 

pela voz do narrador, num perceptível uso da ironia: a forte fixação do padre no curato de 

Soulanges é sarcasticamente comparada com a de um rato no queijo.  

O narrador diz que padre Taupin era amado, e que os camponeses se referiam a ele 

dizendo ―temos um bom vigário.‖ Nesse sentido, seu carisma ocuparia um nível 

intermediário: nem é cultuado como o padre de Bonnet de O cura da aldeia, nem é 

desprezado como o padre Brossete de Os camponeses. 

 A sociedade campesina de Soulanges e dos seus arredores é representada como uma 

sociedade que experimentava o catolicismo muito friamente. Se a Igreja estava cheia de 

pessoas, também estava cheia de sono: longe de qualquer fervor. É bastante desafiadora a 

frase referente à atitude da sociedade de Soulanges em relação ao padre: ―Deixavam-no agir 

dizendo: temos um bom vigário‖. Parece sugerir uma cultura religiosa bem anêmica, quase 

que só conduzida pelos esforços individuais do líder local. Deixar agir, aqui, soa como cruzar 

os braços e conformar com a situação vigente. 
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  Em síntese, a relação dos camponeses com o catolicismo em Os Camponeses é 

representada de maneira diversa. Os camponeses do Vales das Aigues são representados como 

bem distantes do catolicismo, sendo alguns deles ferrenhos inimigos da Igreja, ao contrário da 

elite fundiária local. Os camponeses da região de Soulanges são representados como assíduos 

freqüentadores das missas, mas nunca entusiasmados com o catolicismo.  

 Quando distantes do catolicismo os camponeses são representados como espertalhões 

e trapaceadores, como Formiga e Fourchon. Assim, como já anunciou Lehning (1995), os 

camponeses são representados como sendo uma leve ameaça à formação da nação francesa. O 

que Lehning (1995) não diz, é que os camponeses só são representados como uma leve 

ameaça, quando estão distantes do catolicismo.  

 Assim como foi destacado na análise de O médico rural e O cura da aldeia, em Os 

camponeses também é notável a presença de uma escrita historicizante, a manifestação 

daquilo que Rüsen (2010) denomina de consciência histórica: a voz do personagem Formiga 

atribui sentido ao tempo das guerras napoleônicas, e a do narrador, ao tempo pós-

revolucionário.  

 Outro aspecto que também foi percebido na análise dos dois outros romances, e que é 

recorrente em Os camponeses, é a presença de uma monológica voz na defesa de uma 

ideologia católica. Na voz do narrador, apenas a religião católica podia instalar um 

comportamento moralizado entre os camponeses. As poucas vozes que se levantam contra a 

Igreja são enunciadas por personagens bêbados, homens da taverna como Vaudoyer, Tonsard 

e Fourchon.  

 A possibilidade de a ficção balzaquiana tomar partido pela Igreja também é defendida 

por Georges Pradalié (1955) em Balzac Historien. Para ele três motivos principais motivaram 

a posição do romancista:  

  

(...) s’il (Balzac) fait l’apologie de l’Eglise, c’est sous la pression du sentiment de 

pitié sociale qui l’anime pour les pauvres et les malheureux et qu’elle satisfait par 

son action charitable; c’est par la crainte du désordre social qu’elle reprime; c’est 

dominé par le goût des sensations artistiques auxqueles les cérémonies de son culte 

et ses monuments donnent satisfaction.
32

 (...) (PRADALIÉ, 1955, pg. 178)  

 

                                                           
32 (...) se ele, (Balzac) faz apologia à Igreja, é sob a pressão do sentimento de piedade social que a anima para 

com os pobres e os infelizes e que ela satisfaz por sua ação de caridade; é pelo medo da desordem social que 
ela reprime; é dominado pelo gosto das sensações artísticas que as cerimônias de seu culto e seus 
monumentos dão satisfação.  
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 Como se pode perceber ao longo da análise dos romances aqui em questão, dois dos 

motivos que Pradalié (1955) apresenta como forças motrizes que levaram Balzac a ser uma 

apologista da Igreja se fazem bem notáveis nos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana: 

o medo da desordem social, que a Igreja reprimiria, e o gosto pelas sensações artísticas que as 

cerimônias de seu culto e seus monumentos dão satisfação.  

    

1.5. O médico rural, O cura da aldeia e Os camponeses   

  

 A relação dos camponeses com a Igreja no contexto em que Balzac produziu sua 

ficção, as décadas de 1830 e1840, foi marcado por uma grande complexidade. A partir da 

leitura de historiadores como Lehning (1995), Rogier (1984) e Bertier (1984), Michelle Perrot 

(2009), em História da vida privada, e Philippe Boutry (2009) em História do Cristianismo, 

obra organizada por Alain Corbin (2009), pode se fazer a seguinte conclusão: o catolicismo, 

entre os camponeses da França da primeira metade do século XIX, já não tinha a mesma força 

que antes da Revolução Francesa; ainda assim, era a religião hegemônica e uma fonte de 

sentido para a vida de milhões de camponeses. Serão dados dois exemplos que corroboram a 

primeira afirmação e dois a segunda.  

 Tratando dos efeitos que a Revolução Francesa provocou na relação entre o público e 

o privado na vida dos camponeses, Perrot (2009) assevera:  

 

(...) Como consequência dessa intensa mescla entre o público e o privado, vê-se 

surgir uma nova estrutura durável de religiosidade praticante: as mulheres viriam a 

ser os pilares da Igreja, a qual tinham defendido com tanto ardor, e os homens se 

tornariam, na melhor das hipóteses, praticantes esporádicos. A partir desse 

momento, novas formas de vida pública- a taberna e o café- passaram a exigir a 

presença da população masculina. (PERROT, 2009, pg. 30)   

 

 

 A afirmação de Perrot (2009) detecta uma ruptura na cultura camponesa, sobretudo 

entre a população masculina: os homens se tornaram, depois da Revolução, na melhor das 

hipóteses, praticantes esporádicos do catolicismo. Depois de destacarem que o fenômeno da 

incredulidade tinha sua geografia e que o mapa da irreligião revelava enormes desproporções 

no campo da França da primeira metade do século XIX, Rogier e Bertier (1984) em Nova 

história da Igreja destacam que, principalmente a partir de 1830, houve um claro 

enfraquecimento do catolicismo entre os camponeses:  
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(...) De fato, mesmo nas zonas rurais, a clivagem de 1830 é evidente. A paróquia de 

Chavigny, de Eure, com 500 a 600 habitantes, conta 39% das pessoas que fizeram 

sua páscoa em 1820, 43% em 1826, mas já em 1831 não há mais do que 33%, e esta 

proporção vai abaixando até 18% em 1845. (ROGIER E BERTIER, 1984, pg. 250) 

 

 Agora, dois exemplos que corroboram a tese de que na França da primeira metade do 

século XIX o catolicismo ainda era a religião hegemônica e uma fonte de sentido para a vida 

de milhões de camponeses. O primeiro deles pode ser a afirmação de Lehning (1995) segundo 

a qual nos pequenos povoados inseridos nos campos das comunas francesas as construções 

mais imponentes e culturalmente significantes ainda eram as igrejas: (...) ―Many of the 

buildings around this place, of course, were farmhouses and supporting buildings such as 

barns and stables, but the most imposing and culturally significant was usually the Catholic 

church.‖
33

 (…) (1995, pg. 42)  

 O segundo exemplo vem da constatação de Boutry (2009). A respeito de um fenômeno 

religioso enraizado nas aldeias de Ars, o fenômeno Jean-Marie Baptiste Vianney, ele diz:  

 

(...) Quando a revolução de liberal de julho de 1830 proíbe as missões, é a Ars que 

vão os que querem ver, ouvir, tocar o ―santo pároco‖, que se transforma num 

―missionário imóvel.‖ (...) Sua reputação cresce. Os viajantes, as cartas afluem à 

aldeia, que se dota de hotéis, de lojas, de cocheiros. Pelo sacramento penitencial, vão 

a ele como se vai a um vidente que revela o passado, o presente e o futuro; como a 

um taumaturgo que cura as almas, mas também os corpos, a exemplo de sua 

―pequena santa‖, Filomena, cujo culto e até o nome ele difunde. (...) (BOUTRY, 

2009, pg. 385)  

 

  

 A importância de ler o que parte da historiografia fala a respeito de uma temática tão 

relevante para a literatura balzaquiana, isto é, a relação entre camponeses e catolicismo, se 

deve ao fato de que o contexto cultural representado pela historiografia dos séculos XX e 

XXI, dialoga, de alguma maneira, com a representação ficcional produzida por Balzac. 

Mesmo tratando a literatura de Balzac como representação, isto é, uma construção de sentido 

dotada de historicidade, e não como um reflexo do mundo real, não se pode ignorar as 

pretensões realistas do autor e sua efetiva tentativa de dialogar com aquela realidade.   

 Se a historiografia aqui apresentada é coerente com o contexto cultural em questão, 

pode se chegar a seguinte conclusão: a ficção balzaquiana também dialoga profundamente 

com o próprio contexto cultural dos camponeses da França oitocentista. Dois pontos 

principais marcam esse diálogo. O primeiro diz respeito à variação regional do fenômeno 

                                                           
33

 Muitas das construções ao redor dessa praça, com certeza, eram casas de campo e edifícios de apoio tal 
como celeiros e estábulos, mas o mais imponente e culturalmente significante, normalmente, era a igreja 
católica. 
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religioso entre os camponeses. Assim como Rogier (1984) e Bertier (1984) afirmam, os 

volumes XIII e XIV de A Comédia Humana também representam a relação dos camponeses 

com o catolicismo de forma a destacar as diferenças regionais: em O médico rural, os 

camponeses do Vale do Isère são representados como guardiões de uma fé que já não se 

percebia na elite aristocrática, apesar de essa fé também apresentar sintomas de crise; em O 

cura da aldeia os camponeses de Montegnac são representados como possuidores de uma fé 

manifesta, abrangente e cheia de entusiasmo; em Os camponeses são representados tanto os 

camponeses do Vale das Aigues que, diferentemente da elite fundiária, portariam fortes 

rejeições ao catolicismo, quanto da região de Soulanges, onde experimentariam o catolicismo 

muito friamente, onde a igreja estaria cheia de gente e de sono.  

O segundo ponto do diálogo entre obra e contexto cultural dos camponeses diz 

respeito à força social do catolicismo entre os camponeses da França oitocentista. A 

conclusão retirada da leitura da mencionada historiografia, de que o catolicismo, entre os 

camponeses da França, não tinha a mesma força que havia tido antes da Revolução Francesa, 

mas que, ainda assim, era a religião hegemônica e uma fonte de sentido para a vida de 

milhões de camponeses, é muito semelhante ao que é representado por Balzac: se os 

camponeses do Vale das Aigues são representados como inimigos do catolicismo, os de 

Montegnac vivem tão ligados ao catolicismo que o padre do lugar, o cura Bonnet, se compara 

ao papa: o fervor religioso dessa população não está muito distante daquele narrado por 

Boutry (2009), a respeito dos seguidores do mitológico Jean-Marie Baptiste Vianney.  

A proximidade entre o que foi representado pela ficção de Balzac e o que foi 

representado pela historiografia da segunda metade do século XIX, e mesmo do século XX, a 

respeito da religiosidade da sociedade francesa do tempo da Restauração é destacado por 

Georges Pradalié (1955) em Balzac historien: 

 

Lorsque nous avons essayé de compararer cette carte, d’ailleurs incomplète, de la 

pratique religieuse em France d’après Balzac à celle que nous donnent les historiens 

modernes (par exemple: Le Bras, dans ses études sur la pratique religieuse), nous 

avons été frappé des coincidences. (...) Encore une fois le romancier Balzac se révèle 

historien sûr.
34

 (PRADALIÉ, 1955, pg. 179)  

 

  

                                                           
34 Quando nós tentamos comparar esse quadro, também incompleto, da prática religiosa na França de acordo 

com Balzac àquele que nos deu os historiadores modernos (por exemplos: Le Bras, em seus estudos sobre a 
prática religiosa), somos atingidos pelas coincidências. Mais uma vez Balzac se revela um historiador seguro.  
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 Apresentando a afirmação de Pradalié (1995), não se pretende afirmar uma verdade no 

texto balzaquiano, e muito menos enquadrá-lo como historiador, mas sim melhor 

compreender a proximidade da ficção balzaquiana com grande parte das histórias escritas, nos 

XIX e XX, sobre a sociedade francesa da primeira metade do século XIX.   

 Os romances analisados, principalmente os dois primeiros, O médico rural e O cura 

da aldeia, são permeados por um valor estético bem evidente: a religião católica, com seus 

símbolos e rituais, é propiciadora da geração de uma beleza que beira o sublime, isto é, ela é 

fonte de emanações simbólicas ( imagens, sons, corpos e vozes) que tocam a alma humana de 

maneira a convencer os observadores dessas emanações a se dobrarem perante a verdade da 

Igreja.  Desta maneira, a afirmação de Vaucluse (1943), de que Balzac seria um discípulo de 

Rousseau por sua tendência a reduzir a religião a uma forma de sensibilidade, e de que sua 

apologia a Igreja se devia em grande medida pelo gosto do autor pelas sensações artísticas que 

as cerimônias do culto e os próprios monumentos alimentavam, são bem coerentes com o que 

se pode ler nos romances aqui analisados. Se valendo do recurso linguístico que Calvino 

(1990) denominou de leveza, a força estética do catolicismo camponês é destacada no 

artesanato (virgem de gesso colorida), nos sons (sino da igreja, e a voz do cura Bonnet) e nos 

rituais sagrados ( sobretudo os rituais de morte). Essa visão estética do autor estava num 

diálogo consoante com vozes do século XVIII e XIX, ou seja, com o passado e o presente de 

Balzac, as vozes do romantismo: Rousseau e François Chateubriand.  

 Outra marcante característica dos romances balzaquianos, na representação da cultura 

camponesa, é apresentação de uma escrita historicizante. Reiteradamente o tempo histórico é 

dotado de sentido, fazendo com que as obras possam lidas como manifestação do Rüsen 

(2010) denomina de consciência histórica. Em O médico rural, as vozes dos personagens 

Benassis e Janvier evidenciam essa consciência: o último utiliza expressões como ―hoje em 

dia‖ e ―nos nossos dias‖, dotando o presente de sentido; em O cura da aldeia o tempo da 

Revolução Francesa é representado como um tempo de tensão entorno do catolicismo, e o ano 

de 1816, é um marco temporal que separa um passado em que os camponeses de Montegnac 

eram relacionados com seu apetite pela violência, de um presente em que a ação do cura 

Bonnet teria tornado esses camponeses bem mais solidários e pacíficos; em Os camponeses o 

ano de 1812, é significado como o tempo das guerras napoleônicas, o tempo em que crianças 

camponesas como Mosquito ficaram órfãs. Assim, diferentemente do sugere Lehning (1995) 

em Peasant and French, Balzac representa os camponeses da França oitocentista inseridos em 

condições históricas, marcadas por continuidades e rupturas.    
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 O contexto cultural que Balzac produziu sua obra também teve importância na 

configuração da recorrência dessa escrita historicizante em sua ficção. Como destaca Frattini 

(2010), Balzac era contemporâneo de um movimento historicista nacional. Hartog (2003), em 

O século XIX e a história coloca a escrita de Balzac ao lado da escrita de historiadores como 

Victor Cousin, Guizot, Thierry, Michelet e Fustel de Coulanges. Auerbach (2007), em 

Mimesis, vai mais além, diz que Balzac e Milchelet são levados por correntes idênticas e que, 

portanto, Balzac é historicista: ―Historicismo atmosférico e realismo atmosférico estão 

intimamente ligados; Michelet e Balzac são levados por idênticas correntes (...). Tal 

concepção e tal prática são totalmente historicistas‖ (2007, pg. 172). 

 A possibilidade do diálogo entre ficção e história nos romances balzaquianos pode ser 

mais bem compreendida se se atentar para uma importante consideração feita por White 

(1994) em Trópicos do discurso. Para ele, as escritas de artistas, cientistas, filósofos e 

historiadores da primeira metade do século XIX, foram marcadas por um esforço comum para 

se compreender as experiências da Revolução Francesa: os limites metodológicos que 

separavam um campo do outro foram superados, decidindo-se pelo uso de metáforas 

iluminadoras para a organização da realidade. Dessa maneira:  

 

Homens como Michelet e Tocqueville só são apropriadamente designados como 

historiadores pelo assunto de que tratam, e não pelos seus métodos. Na medida em 

que nos referimos apenas ao seu método, podemos igualmente designá-los cientistas, 

artistas, ou filósofos.  O mesmo se pode dizer de ―historiadores‖ como Ranke e 

Niebuhr, de ―romancistas‖ como Stendhal e Balzac, de ―filósofos‖ como Hegel e 

Marx e de ―poetas‖ como Heine e Lamartine. (WHITE, pg. 54) 

 

 Importante destacar como a presença de uma consciência histórica era marcante não 

apenas na ficção de Balzac, mas também nas ficções de Walter Scott, Stendhal, George Sand 

e outros, sendo que a grande maioria deles elaboraram sua obra na primeira metade do século 

XIX. Uma época que, por vários motivos, o principal deles a velocidade com que muitas 

mudanças políticas e econômicas aconteciam, exigia urgentemente sentidos históricos para 

orientação para a vida prática.  

 Um último aspecto que foi destacado na análise da representação do catolicismo 

camponês presente nos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana foi a monológica 

enunciação de uma ideologia católica: o catolicismo desempenharia funções psicológicas, 

sociais e políticas essenciais aos camponeses e à sociedade francesa. Em O médico rural essa 

ideologia é anunciada nas vozes do narrador e de dois importantes personagens, sendo um 

deles o herói, o médico Benassis.  Em O cura da aldeia o personagem Farrabeshe é 
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apresentado como grande exemplo de que só o catolicismo poderia transformar a moral dos 

camponeses. Em Montegnac apenas com a chegada de um carismático padre, o padre Bonnet, 

que a violência do lugar pôde ser controlada. Em Os camponeses, os camponeses que são 

representados como distantes e contrários ao catolicismo também são representados como 

espertalhões e aproveitadores, como o menino Formiga e o velho Fourchon. As poucas vozes 

que aparecem para questionar o valor social do catolicismo são colocadas na boca de 

camponeses bêbados.  

 Em síntese, em todas as três obras os camponeses são representados como um grupo 

totalmente depende do catolicismo para aceitarem seus sofrimentos, incluindo a perda de 

entes-queridos; para fortalecerem seus laços sociais; e para terem sua moral controlada e sua 

violência contida. Como diz Lehning (1995), para Balzac e toda uma comunidade de discurso 

ligada a construção da nação francesa, os camponeses representariam uma leve ameaça para 

essa mesma nação.  

 Assim, em Balzac, o catolicismo seria uma arma para conter essa ameaça, haja vista 

que ele garantiria uma ordem social em que a violência era controlada e a propriedade 

respeitada. Para Bernard Guyon (1947) em La pensée politique et sociale de Balzac, este 

último ponto, a manutenção dos direitos da propriedade privada era essencial para o sistema 

balzaquiano: (...) ―Rassurer les possédants, et garantir le caractere sacré de la proprieté. C’est 

une des thèses centrales du systeme balzacien.‖
35

  (pg. 400)  

    A defesa dessa ideologia coloca os romances balzaquianos num diálogo consonante 

com o que também era defendido por contemporâneos de Balzac, como os ultra-realistas 

Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Félicité de Lamennais, François-René de Chateubriand, e 

monarquistas liberais, como Charles de Montalembert e Philippe Gerbet, defensores do 

catolicismo social.  

 O contexto cultural em que os romances foram produzidos, as décadas de 1830 e 1840, 

foi marcado por intensos debates e tensões envolvendo a definição do papel social do 

catolicismo: a ficção de Balzac assumiu sua posição nesse campo de tensões, uma posição 

essencialmente ligada ao grupo dos conservadores.  

 Sabendo que a maneira com que os personagens e os próprios narradores dos 

romances balzaquianos se posicionam em relação à importância social do catolicismo para os 

camponeses é consoante àquela que, segundo Pradalié (1955), o autor Balzac defendia, nas 

décadas de 1930 e 1940, também fora da literatura, se pode falar que em muitos momentos os 

                                                           
35

 Tranquilizar os ricos, e garantir a característica sagrada da propriedade. Esta é umas das teses centrais do 
sistema balzaquiano. 
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romances O médico rural, O cura da aldeia, e Os camponeses, deixam de ser um 

acontecimento estético e passam a ser um acontecimento ético. Esse processo é definido por 

M. Bakhtin (2003) em Estética da criação verbal:  

 

(...) Quando a personagem e o autor coincidem ou estão lado a lado diante de um 

valor comum ou frente ou frente como inimigos, termina o acontecimento estético e 

começa o acontecimento ético que o substitui ( o panfleto, o manifesto, o discurso 

acusatório, o discurso laudatório e de agradecimento, o insulto, a confissão 

relatório). (...) (2003, pg. 20)   

 

 Como destaca Bakhtin (2003), o acontecimento ético pode se concretizar tanto nas 

consonâncias dos valores do autor com a personagem, quanto no enfrentamento de  valores 

opostos entre personagem e autor. No caso dos romances aqui analisados esse processo se dá, 

sobretudo, pela consonância das vozes dos personagens, dos narradores com a do autor: quase 

todos são uníssonos na defesa do catolicismo como propiciador de vantagens psicológicas, 

morais e sociais na vida dos camponeses da França oitocentista. Portanto é possível afirmar 

que, em muitos momentos da ficção balzaquiana, realiza-se um acontecimento ético.  

  Recorrendo a uma narrativa marcada pela leveza, destacando a força estética do 

catolicismo, por uma escrita historicizante, ao dotar o tempo histórico de sentido, e por uma 

monológica enunciação de uma ideologia católica, Balzac não só travava diálogo com várias 

vozes de seu tempo como também buscava estabelecer sentido e ordem para as diversas 

transformações por quais passava a sociedade camponesa da França da primeira metade do 

XIX. Isso era essencial para o projeto de nação que compartilhava: era uma tentativa de ler e 

significar o presente para se construir o futuro.  

 Outro importante tema, também relacionado à cultura camponesa, que se fazia 

presente nos debates da sociedade francesa do século XIX e na ficção de Balzac, estava 

relacionado com os limites e possibilidades de leitura dos camponeses. Assim como o 

catolicismo camponês, a práticas de leitura camponesa não ficaram imunes às transformações 

desencadeadas pela Revolução Francesa. Além disso, esses dois temas (catolicismo e práticas 

de leitura camponesa) podem ser aproximado pela seguinte motivo: ambos ocupavam espaço 

central no projeto de nação compartilhado por Balzac. Assim, depois de atentar para a 

representação da relação dos camponeses da França oitocentista com o catolicismo, é 

importante atentar para outra faceta da representação ficcional balzaquiana: os limites e as 

possibilidades de leitura dos camponeses. 
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CAPÍTULO 02: A REPRESENTAÇÃO DOS LIMITES E DAS POSSIBILIDADES DE 

LEITURA DOS CAMPONESES DA FRANÇA OITOCENTISTA NA FICÇÃO 

BALZAQUIANA 

 

Este capítulo tem como problema central a seguinte questão: como foram 

representados, nos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana, os limites e as possibilidades 

de leituras de textos escritos por parte dos habitantes do campo e das províncias francesas da 

primeira metade do século XIX? 

Assim como a definição da importância social do catolicismo para os camponeses da 

França da primeira metade do século XIX, a questão do acesso dos camponeses ao mundo da 

leitura também era um ponto bastante relevante para significativa parte da sociedade francesa 

daquele período. Depois de dizer que a instalação de um sistema formal de educação básica 

no campo francês da primeira metade do século XIX não significou apenas a intenção de 

propagação da alfabetização, mas também de um padrão de cultura francês (―French 

culture‖), James R. Lehning (1995) em Peasant and French, destaca vários defensores dessa 

proliferação das escolas formais no campo, principalmente Guizot, Fallouxes e Ferrys. Sobre 

o primeiro ele diz:  

 

(...) He saw popular education as an essentially moral experience, ―cleansing, 

strengthening, and enlightening‖ the souls of the people so that they would be free to 

exercise the influence that the laws of God give to man in life and in human society. 

Guizot saw therefore an active role for schooling in the countryside, changing its 

residents in some way from their existence as unshooled country dwellers.
36

 (…) 

(LEHNING, 1995, pg . 131) 

 

Na análise de Lehning (1995), a posição de Guizot é marcada pelo paradigma 

iluminista de que a educação popular ―limpa, fortalece e esclarece‖ as almas. Como se verá 

mais a frente, a ficção de Balzac parece guardar aproximações e distanciamentos da visão 

defendida por Guizot e pela comunidade de discurso que, segundo Lehning (1995), Guizot e 

Balzac estariam inseridos.  

Balzac viveu e escreveu numa França pós-revolucionária onde a própria tarefa de 

conduzir a alfabetização da sociedade era muita debatida e complexa. Foi um tempo em que a 

                                                           
36 (...)Ele via a educação popular como uma experiência essencialmente moral, “limpando, fortalecendo e 

esclarecendo” as almas das pessoas de tal maneira que elas seriam livre para exercitar a influência que as leis 
de Deus deram para o homem em vida e em sociedade. Guizot via assim, um ativo papel para a escola no 
campo, transformando, de alguma forma, suas existências de campesinos não escolarizados.(...) 
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oscilação de momentos relativamente liberais, com Napoleão Bonaparte, conservadores com 

Luis XVIII e Carlos X, e novamente relativamente liberal, com o rei dos banqueiros, Luís 

Felipe, culminava, ora na predominância de propostas liberais, que atribuíam a 

responsabilidade da educação social ao Estado, ora, na predominância de propostas 

conservadores, que a atribuíam ao clero. Entretanto, seja na Restauração ou na Monarquia de 

Julho, a Igreja, através de suas Congregações e Seminários menores, ainda desempenhava 

significativo papel na educação da sociedade francesa. 

Independentemente do teor da educação fornecida pelo Estado francês, ou pelas 

instituições religiosas da primeira metade do XIX, esse foi um período em que o percentual de 

leitores e leitoras entre a população camponesa da França era bem maior que o de qualquer 

período anterior, ainda que quase metade da população rural permanecesse analfabeta.  

 Segundo Alain Corbin (2006), no prefácio de La Lecture e la Vie, o significativo 

aumento do número de leitores entre a população francesa teria sido uma marcante ruptura 

ocorrida na década de 1830. Essa ruptura teria sido impulsionada, principalmente, pela 

obrigação da introdução de escolas primárias nas comunas com mais de quinhentos habitantes 

(Lei Guizot); pela criação da grande imprensa, facilitada por novas técnicas de impressão, 

como a prensa rotativa acoplada à energia a vapor desenvolvida por Koening, em 1811; e a 

criação dos gabinetes literários durante o período da Restauração: livros e revistas podiam ser 

alugados por um preço mais baixo que as assinaturas. Sobre a disseminação da leitura de 

romances entre o povo francês, Corbin (2009), no capítulo 04 de História da vida privada, 

intitulado O segredo do indivíduo diz:  

 

(...) A partir da Monarquia de Julho, esse gosto -pela leitura de romances- traduz-se, 

no seio do próprio povo, pelo inusitado sucesso do romance de folhetim. Em seguida 

a queda dos preços permite a larga difusão dessas coleções romanescas cujo modelo 

foi bem delineado pelo editor Charpentier. (...) (CORBIN, 2009, pg. 461) 

 

 De acordo com Renato Ortiz (1998), em Cultura e Modernidade, em 1850, 47 % de 

todas as crianças entre 5 e 15 anos freqüentavam a escola, um número considerável se 

comparado com os dados de meio século antes, mas ainda muito baixo se comparado com os 

de meio século depois (93 % em 1896). Para Lehning (1995), em 1850 a maioria das crianças 

da França já frequentavam a escola: (...) ―In the midle decades of the nineteenth century, 
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therefore, schooling for an extended period of time became usual for most children.‖
37

 (pg. 

136)  

 Assim, as décadas que os romances dos volumes XIII e XIV da Comédia Humana 

foram escritos, 1830 e 1840, foram marcadas tanto pela persistência de padrões culturais 

milenares entre os camponeses, a manutenção da tradição oral, quanto pelo fortalecimento de 

um novo padrão, a tradição escrita, propiciada pela difusão das escolas, dos jornais e dos 

livros. Padrões culturais (cultura oral e cultura escrita) que, como bem destaca Chartier 

(1992), são predominantemente complementares:  

 

A história das práticas culturais deve levar em conta essas interpenetrações e 

restabelecer algumas das complexas trajetórias que vão da palavra falada ao texto 

escrito
38

, da escrita que é lida aos gestos que são executados, do livro impresso à 

leitura em voz alta. (1992, 232) 

 

Posto isso, deve-se observar como esse universo de debates e transformações, 

desencadeados na França da primeira metade do século XIX, se fazem presente na ficção 

balzaquiana, sobretudo na representação dos limites e das possibilidades de leituras dos 

camponeses (as) da França oitocentista.  

 

 2.1. A representação dos limites da leitura dos camponeses (as) da França oitocentista  

 

No que se refere a algumas autoridades presentes no campo francês, o narrador de Os 

Camponeses diz: (...) ―Quanto aos simples maires de comuna, ficaríamos assustados com o 

número dos que não sabem ler nem escrever
39

, e com a maneira como executam os atos do 

registro civil.‖ (BALZAC, 1954, pg. 134). O uso da retórica aqui parece importante. O 

narrador não se limita a informar seus dados, mas pretende despertar a sensibilidade do leitor, 

quer que esse leitor se assuste junto com ele: ―ficaríamos assustados.‖ Produzindo seu 

enunciado com os verbos no futuro do pretérito (―ficaríamos‖) e no presente (―sabem‖), 

supõem uma grande surpresa dos leitores da França, contemporâneos de sua escrita, caso 

tomassem conhecimento de uma dada realidade sócio-política: o analfabetismo dos maires.  

                                                           
37 (...) Em meados do século XIX, portanto, estudar por um longo período de tempo se tornou usual para a 

maioria das crianças.  
 
38

 Grifos meus.  
39

grifos meus 
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Nesse trecho, lê-se a surpresa perante o analfabetismo de sujeitos que se pressupunha 

o irrestrito domínio das letras. Aqui, o narrador não apenas apresenta um fato que diz ter 

percebido, mas também como ele o percebe: a partir de um juízo de caráter geral, de uma 

quase verdade impessoal, mais ou menos do tipo: pelo menos os maires das comunas 

deveriam saber ler! É pressuposto uma política que é atrelada e totalmente dependente do 

conhecimento das letras, um micro-poder que teria como tecnologia essencial o domínio da 

escrita e da leitura.    

Em outra parte de Os Camponeses, o narrador apresenta o tipo de relação conjugal 

mantida entre o taverneiro Sr. Rigou e a sua esposa, Sra. Rigou: ―Em primeiro lugar, o 

avarento submeteu sua mulher, que não sabia ler, escrever nem contar, a mais absoluta 

obediência.‖ (1954, pg. 189). Anunciando um ―fato‖ já concluído (―submeteu‖: pretérito 

perfeito), a voz do narrador representa o analfabetismo de uma mulher camponesa 

diretamente atrelado à submissão ao poder do marido. Assim, Sra. Rigou é a personificação 

de um ser duplamente submisso: era mulher e analfabeta.  

No entanto, interpretar o caso do casal Rigou como exemplo de que na ficção 

balzaquiana, o domínio das letras por parte dos homens era a causa de um domínio masculino 

nas famílias camponesas, é um engano. A representação do poder do homem sobre as 

mulheres se manifesta mesmo em situações em que os homens também são descritos como 

analfabetos, como o velho Sauviat, em O Cura da Aldeia, que mesmo sem saber ler e escrever 

é apresentado como um verdadeiro patriarca, sempre controlando as ações de sua esposa e de 

sua filha, Verônica Suviat. O que se pode compreender desse analfabetismo de Sra. Rigou, 

contrastado com a alfabetização de seu marido, o Sr. Rigou, é que, na ficção balzaquiana o 

domínio da escrita e da leitura não determinava nem estabelecia novas relações de gênero e 

poder, mas poderia ajudar a sustentar e fortalecer um poder patriarcal profundamente 

enraizado no passado europeu.  

 Quando se lê O cura da aldeia encontra-se: ―Nem o marido nem a mulher sabiam ler, 

leve defeito de educação que não os impediam de fazer admiravelmente suas contas, bem 

como o mais florescente dos comércios.‖ (1992, pg.14). O marido e a mulher são Sr. Sauviat e 

Sra. Sauviat, ferreiros do Baixo Limoges.  A voz do narrador, ao destacar o analfabetismo do 

casal Suviat, apresenta um claro posicionamento axiológico: não saber ler significa um ―leve 

defeito de educação.‖ Ao apresentar o analfabetismo como ―leve defeito de educação,‖ o 

narrador balzaquiano estabelece um juízo de valor depreciativo sobre o analfabetismo 

camponês. Como foi citado no primeiro capítulo dessa dissertação, essa faceta do romance 
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balzaquiano, de emitir sentenças de caráter moral e generalizador, foi enfatizada tanto por 

Bakhtin (2010) quanto por Auerbach (2009). 

 É possível que essas sentenças sejam um ponto importante para marcar o 

distanciamento de Balzac com a tradição carnavalesca. Essas sentenças de caráter moral e 

generalizador podem ser vistas como o que Bakhtin (2008) em A cultura popular na Idade 

Média e no Renascimento chamou de degeneração do realismo grotesco
40

, um processo que 

teria se desenrolado a partir do século XVII. Sobre esse processo ele diz:  

 

(...) Mas, durante o processo de degeneração e desagregação do realismo grotesco, 

seu pólo positivo desaparece, isto é, a malha jovem do devir (substituída pela 

sentença moral e pela concepção abstrata), e resta apenas um cadáver, uma velhice 

sem prenhez, pura, igual a si mesma, isolada, arrancada do conjunto em pleno 

crescimento no seio do qual ela se ligava à malha jovem seguinte, na cadeia única da 

evolução e do progresso. (BAKHTIN, pg. 46) 

 

 A visão do letramento como virtude e do seu oposto como defeito, é uma visão 

diretamente relacionada aos toques iluministas da educação recebida por Balzac em sua 

infância e juventude: se iniciando com seu pai e fortalecendo-se na Sorbonne, onde teve como 

professor o historiador Guizot, homem que, como se pôde ler no início desse capítulo, 

imaginava que a difusão das escolas no campo, e a consequente alfabetização da população da 

camponesa, poderia significar a ―purificação, o ―fortalecimento‖, e o ―esclarecimento‖ 

(―cleansing, strenghtening, and enlightening‖) dessa mesma população. Uma visão não só 

apreendida e apropriada por Balzac, mas também ensinada por ele nos momentos em que seus 

escritos eram e são lidos, na França e em grande parte do mundo nos séculos XIX, XX e XXI. 

Entretanto, como se verá no próximo tópico, a ficção balzaquiana também guarda certo 

distanciamento da iluminista posição de Guizot: a ficção também guarda tensões. 

Em O Cura da Aldeia, quando a personagem Catarina Curieux se apresenta na 

presença da mais influente personalidade do Limoges, Verônica, ela justificar a razão de não 

ter ido ao encontro de seu marido quando este saiu da prisão da seguinte maneira: ――Não, 

senhora; mas eu não sabia nem ler nem escrever; servia uma velha senhora muito exigente, 

que ficou doente, necessitando de cuidados e eu tive de atendê-la.‖ (1992, pg. 179). Nesse 

trecho, o narrador representa o analfabetismo camponês como um das principais causas do 

                                                           
40

 Sobre a ligação de Balzac com o realismo grotesco e a degradação dessa literatura Bakhtin (2008) diz: 
As imagens grotescas do Renascimento, diretamente ligadas à cultura popular carnavalesca (em Rabelais, 
Cervantes e Sterne), influíram em toda a literatura realista dos séculos seguintes. O realismo em grande estilo 
(Stendal, Balzac, Hugo, Dickens, etc.) esteve sempre ligado (direta ou indiretamente) à tradição renascentista, e 
a ruptura desse laço conduziu fatalmente ao abastardamento do realismo, à sua degeneração em empirismo 
naturalista. (pg. 45) 



73 
 

sofrimento e das difíceis condições a que estariam submetidas as camponesas que se 

migravam para cidades como Paris. A voz da personagem representa o analfabetismo como 

uma grande barreira para a ascensão social de pobres camponesas.   

Assim como na representação da religiosidade camponesa, onde os camponeses são 

representados de forma pluralizada, como católicos fervorosos ou frios, ou até inimigos do 

catolicismo, na representação dos limites e das impossibilidades de leitura dos camponeses, a 

identidade camponesa também não é, em O médico rural, O cura da aldeia e Os camponeses, 

sistematicamente essencializada: além de todos os limites para a leitura dos camponeses, a 

ficção balzaquiana também representa diversas possibilidades de leituras para os camponeses 

da França oitocentista. 

 

2.2.  A representação das possibilidades de leituras dos camponeses (as) da França 

oitocentista 

 

O único caso de leitura de romances que aparece nos três romances aqui considerados 

é o que envolve a heroína de O cura da aldeia, Verônica, a filha do casal de ferreiros 

analfabetos do Baixo Limoges. Aos sete anos de idade a menina é uma personagem que já 

destoava de seus pais no que dizia respeito ao contato com as letras. Sua preceptora era uma 

freira auvergnesa: ―A freira ensinou Verônica a ler e a escrever, ensinou-lhe a história do 

povo de Deus, o catecismo, o Antigo e o Novo Testamentos, e um pouco de tabuada. E foi só; 

a freira julgou que era bastante, e já era mesmo demais.‖ (1992, pg. 17).  

  O trecho ―E foi só; a freira julgou que era bastante, e já era mesmo demais‖ é 

bastante desafiador. Mas, mesmo com a dificuldade de se interpretar um possível sentido para 

o enunciado, um ponto é claro: novamente se pode perceber a trama balzaquiana sendo 

interrompida para, de forma monológica, se apresentar um juízo de valor, o juízo de que o 

aprendizado da escrita, da leitura e de noções básicas da Bíblia, era mais que suficiente para 

uma menina pobre como Verônica. Deixa-se implícito que, para qualquer menina dos campos 

e das províncias francesas, os primeiros passos de uma alfabetização religiosa já eram o 

bastante: um juízo que o discurso direto do narrador atribui a personagem (a freira) e assumi 

para si mesmo. E é nesse ponto que a ficção de Balzac se distancia das propostas de educação 

popular, apresentadas no início desse capítulo, defendidas por Guizot: este defendia o liberal 

ponto de vista de que o Estado deveria ser responsável pela educação da sociedade francesa e 

de seus camponeses. O narrador balzaquiano se conforma com o fato dessa educação ser 

fornecida por freiras, e não pelo Estado.   
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Como foi destacado no primeiro capítulo, o autor Balzac defendia o pressuposto de 

que o povo devia ser guiado por espíritos mais ―esclarecidos‖. Assim, pensava um povo 

agente, mas subordinado aos desígnios dos ―espíritos inteligentes.‖ Isso fica claro num de 

seus textos, Fisiologia do Vestuário, escrito em 1830, e posteriormente reunido em sua 

coleção Tratados da Vida Moderna, onde diz:  

 

Felizmente, é uma lei da ordem moral o fato de os espíritos inteligentes e 

esclarecidos caminharem à frente e indicarem o caminho. A massa segue-os com 

boa ou má vontade, mais ou menos rápido. Ela adota o que é bom e o pratica 

frequentemente sem o saber, sem o compreender.‖ (BALZAC, 2009, pg. 23) 
 

Assim, é possível que o monológico juízo, de que a limitada educação recebida por 

Verônica já era suficiente, esteja relacionada com a defesa do tipo de ideologia percebido em 

Fisiologia do Vestuário: muitas vezes a massa nem compreende, nem sabe o que está 

fazendo.                

Ainda tratando da personagem Verônica e da provinciana cidade de Limoges, o 

narrador de O cura da aldeia atribui à compra do romance Paulo e Virgínia, de Bernardin de 

Saint-Pierre, a causa do destroçar do coração de Verônica: a revelação do sexto sentido 

adormecido. Paulo e Virgínia é descrito como ―um fatal volume‖, ―pior que um livro 

obsceno‖. Um livro que a atraiu pela gravura da capa e que logo foi adquirido pelos cinco 

francos do velho Sauviat. Sobre a leitura da personagem, o narrador diz:  

 

A menina passou a noite lendo esse romance, um dos livros mais emocionantes da 

língua francesa. A descrição daquele mútuo amor, semibíblico e digno das primeiras 

eras do mundo, destroçou o coração de Verônica. Uma mão, não sei se digo divina 

ou diabólica, arrancou o véu que até então lhe encobria a natureza. (BALZAC, 

1992, pg.23) 

 

O dito ―fatal volume‖ foi originalmente publicado em 1788, onze anos antes do 

nascimento de Balzac, em 1799. De acordo Lyon-Caen (2006), a obra de Bernadin de Saint-

Pierre foi muito difundida na França pós-revolucionária. O autor teria recebido mais de quatro 

mil cartas de seus leitores e, principalmente, de suas leitoras. Segundo Lyon-Caen (2006), 

nessas cartas estaria demonstrado que o efeito das leituras de Paulo e Virgínia era a 

provocação de uma emoção intensa, frequentemente sentimental, o mesmo efeito apresentado 

por Balzac.  

Ao representar os efeitos que o romance teria despertado em Verônica (―o 

destroçamento do coração‖, a revelação de uma nova sensibilidade, o despertar do ―sexto 
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sentido‖, e a ―descoberta do amor‖) Balzac estetiza um pacto de leitura que pode ser definido 

como rousseauísta, pacto que, de acordo com Lyon-Caen (2006) regeu as leituras de Paulo e 

Virgínia no começo do século XIX. 

Nesse sentido, o narrador de O cura da aldeia leva em consideração um tipo de leitura 

que, de acordo com Robert Darnton (2011), em O grande massacre de gatos, foi fundada no 

século XVIII, graças à retórica de Jean Jacques Rousseau. Nesse modo de ler, propagado por 

Rousseau, o escritor era colocado na condição de grandioso e de profeta da virtude, enquanto 

o leitor assumia sua pequenez, se ―tornando‖ criança, provinciano, recluso, ou estrangeiro, e, 

rejeitando os valores dominantes da literatura clássica, e até da sociedade, devia se fazer um 

entendedor da linguagem do coração, onde o choro sempre tinha espaço. Sobre a importância 

de Rousseau para a propagação de uma nova maneira de ler no fim do Antigo Regime, 

Darnton (2011) afirma: 

 

Pode-se apenas garantir que a qualidade da leitura mudou, entre um público amplo, 

mas imensurável, ao se aproximar o fim do Antigo Regime. Embora muitos 

escritores abrissem caminho para essa mudança, eu a atribuiria, fundamentalmente, à 

ascensão do rousseauísmo.  Rousseau ensinou seus leitores a ―digerir‖ os livros tão 

completamente que a literatura era absorvida pela vida.  (DARNTON, pg. 322) 

  

 A leitura rousseuísta de Verônica é descrita como contínua e ininterrupta. Feita 

exatamente durante a noite, tempo que normalmente não apresenta incômodos de trabalhos ou 

pessoas ao redor. Apresenta-se a realização de uma leitura intensa e profunda. Essa 

profundidade, esse mergulho noturno, facilitaria o destroço de um coração. O que é 

apresentado ao leitor, é uma mulher que continuamente tem o amor à sua volta, primeiro o 

fraterno e bíblico, e depois da leitura, o divino ou diabólico/erótico por algum homem, nem 

que fosse o dos artesãos que passassem próximos de sua casa. Ao publicar O Cura da 

Aldeia em 1839, e apresentar uma personagem descobrindo a paixão e o amor através do 

romance, Balzac estava, de alguma maneira, dialogando com vozes bastante corrente em seu 

contexto cultural: o ponto de vista de que os romances incentivariam a curiosidade por 

experiências amorosas, curiosidades que muita das vezes resultariam na prática do adultério. 

Martyn Lyons (1999) em Os novos leitores no século XIX diz que muitos maridos da França 

da primeira metade do XIX, temiam que suas mulheres lessem romances acreditando que eles 

poderiam ―sugerir ideias eróticas que ameaçavam a castidade e a boa ordem‖. (pg. 172). 

Lyons (1999) diz que o tema também se apresentava em muitas obras da ficção oitocentistas. 

Brisset em Cabinet de Lecture, publicado em 1843, trata, mesmo que ironicamente, do 

potencial de sedução do romance sentimental. Gustavo Flaubert, em Madame Bovary, 
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publicado em 1857, destaca a influência das leituras de Emma Bovary na formação de sua 

sensibilidade amorosa e na culminância de seu adultério. Isto significa que a ficção de Balzac 

foi construída a partir de um diálogo que considerava tanto as vozes de homens comuns 

quanto a de a de outros romancistas. 

Um ponto curioso nessa caracterização da leitura de Verônica, é o marcante uso de 

vocábulos eminentemente conservadores. Essa leitura é apresentada como ―corruptora‖, 

―perigosa‖ e ―causadora de estragos‖. Esses termos muitas vezes eram utilizados pela crítica 

conservadora oitocentista para criticar os romances de folhetim do próprio Balzac. Lyon-Caen 

(2006) cita trechos desse tipo de crítica: (...) ―le roman-feuilleton corrompt l’ordre privé en 

donnant ―le dégoût de ce qui est simple, e par conséquent de ce qui est vrai‖ ou ―la haine 

d’une vie tranquille‖ aux imaginations vulnérables des femmes e des jeune gens .‖
41

 (...) (pg. 

67)(...)  

Mas o que parece paradoxal, Balzac avaliando a leitura de romances a partir da 

reprodução de vozes que criticavam o seu próprio romance, logo é esclarecido. No final da 

última citação de um trecho de O Cura da Aldeia é dito que uma mão, talvez divina, talvez 

diabólica, arrancou o véu da inocência de Verônica. Ao admitir a possibilidade de uma mão 

divina ou diabólica nesse processo, portanto uma mão carnavalesca (bem e mal se refletindo 

um no outro), a voz do narrador do romance se distancia dos juízos emitidos pela crítica 

conservadora de seu tempo. Assim, o sentido de vocábulos como corrupção e perigo, 

associado à leitura de Paulo e Virgínia, se distanciam daquele empregado pela crítica 

conservadora, tendo em vista que não são empregados com a negatividade, a desvalorização e 

a rejeição típicas daquela crítica.       

  Ao adquirir o livro de Bernadin de Saint-Pierre a mãe da leitora, Sra. Sauviat diz: ―__ 

Não farias bem se o mostrasse ao senhor vigário? - disse-lhe a mãe, para quem todo livro 

impresso recendia um pouco a magia.‖ (1992, pg.23). Sra. Sauviat apresenta seu medo de o 

livro portar heresias e, voluntariamente, admite a sansão religiosa. É representada uma 

comunidade interiorana que, mesmo menos religiosa, em comparação com a primeira metade 

do XVIII, ainda portaria fortes influências da Igreja; uma sociedade ainda marcada por 

imaginários referentes a temas da época e do mundo inquisitorial.  

                                                           
41 (...) o romance de folhetim corrompe a ordem privada dando “desgosto ao que é simples, e por 

consequência ao que é verdadeiro” ou “o ódio de uma vida tranquila” às imaginações vulneráveis das mulheres 
e dos jovens. (...) 
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De alguma maneira, o medo e a desconfiança em relação ao romance, ao lado de sua 

crescente credibilidade e o aumento no número de leitores, era algo bem presente na 

sociedade francesa da primeira metade do século XIX. Lyon-Caen (1972), sustenta que além 

de uma considerável crítica conservadora, os romances também eram vistos com muito receio 

por parte de uma sociedade tradicional, pelo corpo médico, principalmente dos especialistas 

em histeria, e pela Igreja, que a partir de 1842, começou a editar um periódico chamado La 

lecture e la censure, que em 1843 atacava livros como Les Mystères de Paris, de Eugène Sue, 

La Physilogie du mariage, de Balzac, e Les Mémories du diable de Frédéric Soulié. Desta 

maneira, o receio apresentado pela voz da Sra. Sauviat pode ser visto como diálogo com um 

contexto sócio-cultural em que parte das instituições e da sociedade ainda enxergava no 

romance uma ameaça à sanidade mental, à moral e à tradição. Perceber essas nuanças do texto 

ficcional é perceber sua condição histórica, sua historicidade.  

Interessante ver como essa necessidade de Sra. Sauviat apresentar o que sua filha lê a 

autoridade religiosa também foi elemento marcante até mesmo no início do século XX, 

inclusive fora da França católica. É o que sugere Lyons (1999) com o caso de Margareth Penn 

(que se autodenominava Hilda), autora da autobiografia Manchester fourteen Miles. Para 

conseguir convencer seus pais a permitirem suas leituras, essa menina que, por volta de 1909, 

morava em Manchester, era filha de pais analfabetos e metodistas devotados. Eles não a 

queriam ver lendo textos que não fossem religiosos e nem em dias de semana. Tentando 

conseguir certa legitimidade para suas leituras, Penn persuadiu o pároco anglicano da 

localidade a aprovar os empréstimos que ela fazia junto à biblioteca cooperativa:  

 

(...) Ela leu Robinson Crusoe e Tess of the D’Ubervilles, o que chocou os seus pais 

do mesmo modo que sua escolha do popular melodrama vitoriano East Lynne. Os 

pais, contudo, foram obrigados a aceitar o conselho do vigário, mas a mãe analfabeta 

continuou suspeitando de qualquer livro que Hilda não lesse em voz alta. (...) 

(LYONS, 1999, pg. 174) 

 

 A representação balzaquiana das leituras de camponeses (as) e provincianos (as) nos 

romances aqui analisados, possui a seguinte particularidade: a única leitura de romance 

presente nos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana é a da personagem Verônica, uma 

leitura feminina. Marie Baudry (2010) no artigo Lecteurs et lectrices dans La Comédie 

Humaine diz que a particularidade mencionada, as mulheres como típicas leitoras de 

romances, se estende à toda A Comédia Humana e às obras de muitos romancistas da primeira 

metade do século XIX: (...) ―Il faut se rendre à une première évidence : chez Balzac – mais ce 
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phénomène n’est pas propre au romancier dans cette première moitié du xixe siècle – les 

lecteurs de romans sontpresque toujours des lectrices.”
42

 (...) (pg. 22)  

 É possível que essa faceta dos romances de Balzac, e de outros romancistas de seu 

tempo, tenha relações com o fato de que, na primeira metade do século XIX, a prática de ler 

romances ser considerada, predominantemente, como feminina. Lyons (1999) diz que, na 

mencionada temporalidade os: (...) ―Romances eram tidos como adequados para as mulheres 

por serem elas vistas como criaturas em que prevalecia a imaginação, com capacidade 

intelectual limitada, frívolas e emotivas. O romance era antítese da literatura prática e 

instrutiva.‖ (...) (1999, pg. 171) 

 Entretanto, para Baudry (2010) a predominância de leituras romanescas femininas em 

A Comédia Humana, ao invés de reproduzir um modelo hegemônico, teria a função de se 

contrapor às formas de romances concorrentes, eminentemente destinado às mulheres. Ao 

almejar que seu próprio romance fosse lido por homens e mulheres, portanto, desencadeador 

de uma leitura que produziria seus efeitos independentemente do sexo do leitor (a), Balzac 

teria preenchido sua ficção com leituras romanescas femininas justamente para se contrapor a 

esse tipo de leitura: seu romance seria um contra-modelo àqueles que suas que suas 

personagens liam. A segunda tese de Baudry (2010) é a de que ao representar a leitura de 

romances por parte de personagens femininas como Verônica, Balzac não apenas apresentaria 

uma crítica a um tipo de romance sentimentalista, mas também destacaria uma forte relação entre 

os romances e as diversas possibilidades apresentadas aos indivíduos do pós-revolução francesa: a 

leitura dos romances abriria novos horizontes para os mais variados leitores e leitoras. Desta 

maneira, Baudry (2010) enxerga uma condição paradoxal em O cura da aldeia: a leitura 

romanesca da personagem Verônica, ao mesmo tempo que funciona como uma crítica aos 

romances sentimentalistas, ao se apresentar como um contra-modelo a esses romances, e 

visando alcançar os mais variados tipos de leitores, também se encontra exposta a todos os 

ventos de interpretação, se dispondo a alimentar sonhos de liberdade como o da própria 

Verônica Graslin: 

 

Le Curé de Village peut à son tour se lire comme la fable exemplaire de cette 

situation éminemment paradoxale du roman balzacien qui, en même temps qu’il 

prétend être devenu le roman total, réunissant tous les savoirs, destiné à une élite de 

lecteurs qu’il forme en sonsein, se trouve exposé à tous vents, prêt à être dévoré par 

                                                           
42 (...) É preciso se render a uma primeira evidência: em Balzac- mas este fenômeno não é exclusivo do 

romancista nesta primeira metade do século XIX- os leitores de romance são quase sempre de leitoras. (...) 
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une nouvelle Véronique Graslin, prêt à alimenter ses rêves impossibles de liberté.
43

 

(BAUDRY, 2010, pgs. 37-38) 

 

 

A única representação dos camponeses como leitores de jornais em todos os volumes 

XIII e XIV da Comédia Humana se encontra em Os Camponeses. Sobre a circulação de 

jornais entre os camponeses o narrador diz: 

 

Depois de rolar do Café da Paz para todas as casas de funcionários, o 

Constitutionnel, órgão principal do liberalismo, voltava a Rigou no sétimo dia, pois 

a assinatura, tomada em nome do tio Socquard, botequineiro, era custeada por vinte 

pessoas. Rigou passava o jornal ao moleiro Langlumé, que o dava em farrapos a 

todos que soubessem ler. (...) (1954, BALZAC, pg. 122) 

 

Nesse trecho, se representa certo grupo de camponeses (taverneiros, moleiros e outros) 

que, tendo a possibilidade de decifrar o código escrito, realizavam uma leitura altamente 

politizada
44

. Aqui, o narrador destaca a força de circulação do texto escrito, o jornal 

Constitutionnel passado, mesmo que em farrapos, às mãos de todos camponeses que 

soubessem ler.  

Nessa representação das leituras camponesas, as possíveis dificuldades financeiras, 

que poderiam ser uma barreira para a aquisição do Constitutionnel, seriam superadas graças à 

tática da solidariedade: a união para pagar a assinatura do jornal. Além de mencionar essa 

solidariedade entre os camponeses, a voz do narrador sugere uma rápida circulação desse 

material, que não deveria ficar mais que uma parte do dia com cada leitor, haja vista que, num 

prazo de sete dias, ele passava nas mãos de vinte assinantes-sócios, e de todos os camponeses 

da região que soubessem ler. 

Ao representar uma leitura camponesa marcada pela rapidez, o narrador estetiza uma 

leitura não repetitiva, informativa e bastante variada, diferente de uma prática de leitura 

decorativa, religiosa e marcada por um reduzido número de livros. Maneiras de ler que, de 

acordo com Darnton (2011), Rolf Engelsing (1974) em Der Bürger als Leser: 

Lesergeschitche in Deutschland 1500-1800 denominou de extensiva e intensiva, 

respectivamente. Darnton (2011) resume a tese de Engelsing (1974) da seguinte maneira: 

                                                           
43 O Cura da Aldeia podia, por sua vez, se ler como a fábula exemplar dessa situação eminentemente paradoxal 

do romance balzaquiano que, ao mesmo tempo que ele pretende se tornar o romance total , reunindo todos os 

saberes, destinado a uma elite de leitores que ele forma em seu seio, se encontra exposto a todos os ventos, 

pronto para ser devorado por uma nova Veronica Graslin, pronto a alimentar seus sonhos impossíveis de 

liberdade.  

 
44

 O Le Constitutionnel foi um jornal liberal, fundado durante os Cem Dias, em 1815, que muito contribuiu para 
a Revolução de 1930. 
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A partir do renascimento, até aproximadamente 1750, os europeus liam 

―intensivamente‖ Tinham acesso a muitos poucos livros – a Bíblia, obras pias, um 

ocasional folheto de baladas ou almanaque- e liam-nos repetidas vezes, meditando 

introspectivamente, a respeito deles, ou partilhando-os, em voz alta, com outros da 

família e em reuniões sociais. Na segunda metade do século XVIII, as pessoas 

educadas começaram a ler ―extensivamente‖ Liam grande quantidade de matéria 

impressa, especialmente romances e jornais, os gêneros nos clubes de leitura que 

proliferavam em toda parte, nos centros urbanos. E liam cada obra apenas uma vez, 

por divertimento, e depois passavam, apressadamente, para a próxima. (DARNTON, 

2011, pg. 320) 

 

A tese defendida por Engelsing (1974) gera muitos debates entre os historiadores da 

cultura. Darnton (2011) discorda que possa ter havido, num determinado ponto do século 

XVIII, a dita ruptura, o fim da leitura intensiva e a instalação da leitura extensiva, e defende 

que, se houve uma grande mudança no modo de ler da sociedade européia do fim da Antigo 

Regime, essa foi a instalação da dita leitura rousseauísta. Já Chartier (1999) e Reinhard 

Wittmann (1999) concordam com a ruptura sugerida por Engelsing (1974), mas a colocam no 

tempo da Revolução Francesa. Wittman (1999) em Existe uma revolução da leitura no final 

do século XVIII? diz que: 

 

Mas mesmo que se queira evitar falar de ―revolução da leitura,‖ é indubitável que, 

no fim do Antigo Regime, em toda a Europa, de modo regional e socialmente 

diverso, o comportamento ledor de um público cada vez maior se diferenciava, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente. Uma prática de leitura antes extensiva 

tornou-se, a partir de então, norma cultural obrigatória e dominante, e a tradicional 

leitura intensiva era cada vez mais considerada obsoleta e socialmente inferior. (...) 

(WITTMAN, 1999, pgs. 136 e 137)  

 

Entretanto, independentemente da dita ―revolução da leitura‖ ter ocorrido antes ou 

depois da Revolução Francesa, um ponto parece claro: essas transformações culturais 

ocorridas ao longo do século XVIII e início do XIX, tocaram profundamente a forma como 

Balzac representou as possibilidades de leitura dos camponeses da França oitocentista: tanto a 

leitura do romance Paulo e Vírgina, feita pela personagem Verônica Graslin, quanto a leitura 

do jornal Constitutionnel, por personagens como Rigou, Socquard, e Langlumé, se encaixam 

no possível novo modo de leitura difundido no século XIX: são leituras extensivas. Nesse 

sentido, a ficção balzaquiana pode se encaixar num diálogo consonante com a história das 

práticas de leitura: ficção e história, novamente se aproximam.  

Importante destacar que, no contexto em Balzac pensava e estetizava essa leitura de 

jornais como o Constitutionnel por parte dos camponeses, acontecia um importante fenômeno 

editorial na França. Lyon-Caen (2006), diz que a inserção dos romances dentro dos jornais em 
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1836, a formação do chamado roman-feuilleton (romance de folhetim) por Émile de Girardin 

e Armand Dutacq, juntamente com a diminuição do preço desses jornais, facilitado pelos 

recursos da publicidade, possibilitou uma disparada na tiragem: de 80.000 exemplares em 

1836 para 180.000 em 1847. O preço da assinatura de um jornal como o Le Siècle tinha 

baixado de 80 para 40 francos anuais.   

Esse novo fenômeno editorial também é destacado por Ortiz (1998): (...) ―Em 1795 o 

valor da assinatura anual de um jornal equivalia a seiscentas horas de trabalho de um 

trabalhador rural não qualificado; em 1851 esta relação cai para 210 horas, e em 1910 para 73 

horas. (...) (pg. 41) A diminuição do preço dos jornais não foi fruto apenas das novas 

estratégias mercadológicas (anunciantes e romances de folhetim para vender mais), mas 

também de novas técnicas de impressão. A prensa inglesa Stanhope chegou à França em 

1814, e em 1811 Koenig inventou sua prensa rotativa movida a vapor. Essas técnicas 

possibilitavam uma publicação diária incomparável com o que se publicava antes delas.   

Ainda sobre a leitura do Le Constitutionnel, as vozes presentes em Os Camponeses 

colocam essa leitura como uma fonte de informação que, como apropriação de um material 

escrito, tinha o poder de validar ou invalidar boatos de notícias corridas pela oralidade. Além 

disso, o ―me disseram na cidade que‖ parece perder seu ar de novidade frente ao ―eu li no 

jornal‖: 

 

-Mas-disse Courtecuise- me disseram em La-Ville-aux-Fayes que o Sr. De 

Ronquerolles falou na assembléia sobre os nossos direitos (camponeses). 

_ Está no jornal de seu Rigou—informou Vaudoyer, que sabia ler e escrever, na sua 

qualidade de ex-guarda campestre. – Eu li... (BALZAC, 1954, pg.182) 

 

A fala do personagem Vaudoyer (―Está no jornal de seu Rigou‖) parece ter a dupla 

funcionalidade mencionada. Ao mesmo tempo em que pode carregar o sentido de antecipação 

dos fatos (―eu já sei dessa notícia‖), também pode portar o sentido de um julgamento do 

enunciado oral (―o que você está falando realmente é verdade.‖). Nesse sentido, a ficção de 

Balzac representa as possíveis leituras dos camponeses entremeadas num jogo comunicativo 

marcado pelo que Chartier (1990) denominou de circularidade cultural: o oral e o escrito 

formando como que uma liga, um complementando o outro, os boatos ouvidos por 

personagens como Courtecuise se amalgamando com a leitura de personagens como Rigou, e 

vice-versa.    

Assim, o que a representação ficcional de Balzac sugere é que, mesmo que a prática da 

leitura de textos escritos não fosse possível para homens como o Sr. Sauviat, ou até mesmo 
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muitos maires de comuna, a existência de um importante grupo de leitores dentro desse 

campo tornava possível a disseminação do conteúdo escrito graças aos diálogos no trabalho, 

nas casas ou, como no citado, em tabernas, espaço de lazer e embriaguês, mas também de 

circulação do material escrito pela oralidade dos leitores. Enfim, uma interessante sucessão de 

apropriações. 

No trecho citado, também é possível perceber que a ficção balzaquiana também 

representa a leitura dos camponeses desempenhando um papel eminentemente político: o 

jornal que liam, podiam informar-lhes sobre a condição que estavam no que dizia respeito à 

luta por seus direitos. Importante destacar que essa representação foi produzida dentro de um 

contexto cultural, que, de acordo com Wittmann (1999), foi marcado pela afirmação de uma 

leitura socialmente integradora da população campesina, uma leitura ―útil‖ e mais politizada, 

interessada por debates sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Ao trazer esse contexto 

histórico, narrado pela história, não se busca legitimar a ficção como um reflexo de 

determinadas realidades culturais, mas apenas apresentar como a cultura do período foi 

importante para a configuração da ficção balzaquiana.  

 A circularidade cultural (escrito-oral) estetizada no romance balzaquiano para a França 

do século XIX também é apontada por Lyons (1999). Ele diz que as versões dos escritos de 

Perrault, que foram buscados na tradição oral, apareceram mais frequentemente nos contos 

orais depois que ele foi escolhido, em 1888, como texto para uso na escola primária da 

França.    

 A representação de uma circularidade cultural entre o escrito e o oral na ficção 

balzaquiana, não significa a negação da força da oralidade dentro do campo francês. Quando, 

em Os Camponeses, o narrador relata a difusão da notícia de uma briga entre os personagens 

Vatel e a velha Tonsard, ocorrida no vale, admira:  

 

Nenhuma ciência, nem mesmo a estatística, dará idéia da rapidez ultratelegráfica, 

com que as notícias se propagam no campo, nem como atravessam essa espécie de 

estepes incultas, que na França constituem um libelo contra os administradores e os 

capitalistas. (BALZAC, 1954, pg. 174). 

 

 Destaca-se então a comunicação oral do homem e da mulher rural: diálogos que são 

representados como intensos, e muita das vezes, simultâneos e em alta voz. Depois de 

destacar a força da oralidade dentro do campo francês, a voz do narrador coloca essa força 
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como um instrumento de defesa dos camponeses contra os administradores de terras e os 

capitalistas. 

A França oitocentista portava uma grande variação lingüística. De acordo com Ortiz 

(1998), citando dados de Eugen Webere, em 1863, 8.381 das 37.610 comunas não falavam 

francês, ou seja, cerca de 1/4 da população do país. A ficção de Balzac sintetiza essa 

diversidade quando, em Os Camponeses o velho Fourchon responde ao citadino Blondet 

sobre o valor de uma lebre: ―Oh, moço!- exclamou o velho. – Eu sei tão mal o francês que, se 

o senhor quiser, pedirei o preço em borguinhão.‖ (...) (1954, pg. 77). Balzac apenas não 

representou como essas diferenças poderiam interferir nas leituras, e na circulação de diversos 

textos dentro do mundo rural francês. 

 

2.3.  Os limites e as possibilidades de leitura (s) camponesa na ficção balzaquiana 

 

A necessidade do romancista Balzac, e da sociedade francesa da primeira metade do 

século XIX, de dar sentido às transformações envolvendo os limites e as possibilidades de 

leitura dos camponeses na França pós-revolucionária, ajudou a configurar uma produção 

ficcional, os volumes XIII e XIV de A Comédia Humana, em que essas transformações são 

representadas de maneira bastante pluralizada e contrastante: os camponeses são apresentados 

tanto como analfabetos quanto como leitores de textos politizados, de modo que o 

analfabetismo não significaria distanciamento do texto escrito, haja vista a admissão de fortes 

relações entre a cultura oral e a escrita. 

 A mesma consideração feita no final do primeiro capítulo, a respeito da representação 

das (i) religiosidades camponesa na ficção balzaquiana, também pode ser feita aqui, onde se 

observa a representação dos limites e das possibilidades de leituras camponesas: os possíveis 

sentidos anunciados por essa ficção estão em profunda conexão com o que certa historiografia 

afirma sobre o tema. Em Os camponeses e em O cura da aldeia, os camponeses da França 

oitocentista são representados tanto como um grupo em que o texto escrito já tinha bastante 

circulação e força, quanto um grupo em que o significativo analfabetismo ainda era um 

entrave para a prática da leitura. Esse tipo de representação é totalmente consoante ao que é 

anunciado na história escrita por historiadores (as) como Lehning (1995), Chartier (1990), 

Corbin (2006), Lyon-Caen (2006), Wittmann (1999) e Ortiz (1998).  

Outro ponto que aproxima a ficção de Balzac com muitas histórias, diz respeito ao tipo 

de leitura representado em sua ficção: uma leitura que Engelsing (1974) definia como 
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extensiva, isto é, não repetitiva, marcada pela variação dos textos lidos: o jornal e o romance. 

A possibilidade de que na primeira metade do século XIX predominasse esse tipo de leitura 

na França é sugerida por historiadores como Engelsing (1974), Chartier (1999) e Wittman 

(1999). Atentar para esse tipo de peculiaridade permite, tanto perceber como o contexto 

cultural de Balzac, sobretudo a própria condição da cultura camponesa na primeira metade do 

XIX, foi importante para a definição e construção de sua ficção, como perceber a proximidade 

que a ficção pode estar com a história no tratamento de determinadas temáticas e 

temporalidades.    

Na representação dos limites da leitura dos camponeses, nos volumes XIII e XIV de A 

Comédia Humana, quatro pontos principais puderam ser elencados. Primeiro em Os 

camponeses, uma convocação para o susto: na França de seu tempo ainda havia maires 

analfabetos! O segundo ponto, foi a representação, ainda em Os camponeses, do 

analfabetismo feminino contribuindo para a manutenção do poder masculino no espaço do 

privado. Dessa maneira, Sra. Rigou é duplamente submissa ao homem e leitor Sr. Rigou: é 

sua esposa e analfabeta.  

Em terceiro lugar, a sugestão de Bakhtin (2010) e de Auerbach (2009) de que 

sentenças de caráter moral e generalizador são perceptíveis na ficção balzaquiana pôde se 

aplicar na ocasião em que o narrador de O cura da aldeia anuncia o analfabetismo do casal 

Sauviat. Esse analfabetismo seria resultado de ―um leve defeito de educação.‖ Por último, foi 

destacado como o analfabetismo de Catarina Curieux é representado como a causa principal 

de seu sofrimento e pobreza. 

Ao atentar para a representação das possibilidades de leituras camponesas, nos 

volumes XIII e XIV da Comédia Humana, algumas facetas puderam ser elencadas. Primeiro 

se destacou como a representação da alfabetização religiosa e limitada da personagem 

Verônica, de O cura da aldeia, é julgada por outra personagem, a freira, e pelo próprio 

narrador como mais que suficiente. Depois se apresentou a representação dos efeitos que o 

romance Paulo e Virgínia despertaram na personagem Verônica (a única personagem leitora 

de romance presente nos romances aqui em questão): ―o destroçamento do coração‖, a 

revelação de uma nova sensibilidade, o despertar do ―sexto sentido‖, e a ―descoberta do 

amor‖. Uma leitura regida pelo pacto que pode ser definido como rousseauísta. Antes de 

comprar o livro para sua filha, Sra. Sauviat apresenta seu medo de o livro portar heresias e, 

voluntariamente, admite a sansão religiosa. 
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 Um quarto aspecto destacado nesse último tópico foi a representação de uma leitura 

camponesa marcada pela politização, pela rapidez (em menos de uma semana o jornal passava 

nas mãos de mais de vinte pessoas), e pela informação, a leitura do jornal liberal 

Constitutionnel: uma leitura extensiva. Um quinto ponto destacado foi que, nessa 

representação de possíveis leituras camponesas, a cultura escrita aparece amalgamada com a 

cultura oral: o que se lia no jornal era discutido em tavernas, onde muitos analfabetos 

enunciavam os seus tradicionais ―eu ouvi falar‖, típicos das tradições orais. Em síntese, a 

importância da leitura de um jornal como Constitutionnel não é representada como única 

possibilidade de luta dos camponeses por seus direitos. Essa leitura está amalgamada com 

uma oralidade que também é representada como um instrumento de defesa dos camponeses na 

luta contra os administradores de terras e os capitalistas. 

 Ao perceber uma representação tão diversa dos limites e das possibilidades de leitura 

dos camponeses da França oitocentista pode se discordar da seguinte afirmação de Lehning 

(1995):  

 

This reading suggest that the ancien regime and the early nineteenth-century version 

of ―peasant‖- isolated, religious, ignorant, violent, and bordering on savage, the 

version of Michelet and Balzac- was no longer useful for French culture in the 

conflicts of late-nineteenth-century.
45

 (LEHNING, 1995, pg. 209) 

 

Se se o analfabetismo de personagens como a Sra. Rigou e Catarina Curieux pode ser 

visto como um indício de que Balzac representa os camponeses como ―ignorantes‖ e 

―beirando a selvageria‖ pergunta-se: e a leitura politizada de homens como Rigou, Socquard,e 

Langlumé, ou mesmo a leitura de romances, por parte da personagem Verônica, funcionariam 

como indício de quê?  O que parece mais coerente é perceber a pluralidade da representação 

balzaquiana, mesmo que essa pluralidade seja frequentemente apresentada ao lado de 

sentenças morais de caráter generalizador.  

Enfim, o que se pode concluir da análise da representação ficcional de Balzac, é que 

elas respondem às necessidades que o autor e sua sociedade sentia de ordenamento e de 

significação da uma realidade, a sociedade francesa do pós-revolução francesa, marcada pelos 

contrastes das rupturas e das continuidades no âmbito da relações entre o escrito e o oral. Sua 

ficção emana de um contexto, a Monarquia de Julho, em que o debate sobre a construção de 

                                                           
45 Essa leitura sugere que o antigo regime e a versão do “camponês” do início do século XIX- isolado, religioso, 

ignorante, violento, e beirando a selvageria, a versão de Michelet e Balzac- já não era útil para a “French 
culture” nos conflitos do final do século XIX. 
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uma nação francesa estava na pauta do dia. Interpretar e representar a realidade cultural do 

maior grupo social da França da primeira metade do XIX, os camponeses, era essencial para a 

construção de um projeto de nação. Para Balzac, e muitos de seus contemporâneos, ordenar e 

significar aquele mundo era parte de uma missão pessoal: transformar aquele mesmo mundo. 

Como afirma Pradalié (1955): (...): ―Pour lui (Balzac), l’histoire doit permettre de connaître 

son temps pour le transformer.‖
46

 (pg. 12)   

 Dessa necessidade de significação do universo camponês e de transformação da 

sociedade em que vivia, Balzac se empenhou numa produção ficcional em que os camponeses 

(as) são representados, sobretudo, de maneira pluralizada: analfabetos (as), leitoras de 

romances e leitores de jornais politizados como o Constitutionnel. Nessa heterogênea 

representação, a cultura oral aparece imbricada com a cultura escrita, mas o analfabetismo era 

algo a ser extirpado da futura nação francesa, era ―um defeito de educação.‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Para ele, a história deve permitir conhecer seu tempo para o transformar.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir da análise dos romances O médico rural, O cura da aldeia e Os camponeses 

pôde se perceber diversos aspectos da ficção balzaquiana, essencialmente a maneira com as 

vozes da narrativa (narrador e personagens) se posicionam em relação a temas como o valor 

social do catolicismo entre os camponeses, e os limites e possibilidades de leitura camponesa. 

A presença dessas temáticas nos romances analisados também deve ser vista como um forte 

diálogo que Honorè de Balzac tratava com as preocupações compartilhadas pelos mais 

variados sujeitos (pensadores, homens de Estado e as massas populares) da sociedade de seu 

tempo. Para melhor corroborar essa constatação pode se ler a esclarecedora afirmação de 

Guyon (1947):  

 

1830 est une anée tournante dans l’histoire littéraire française. Les écrivans qui, 

jusqu’ici, s’étaient surtout occupies de questions purement artistiques et de 

l’expression de sentiments personnels vont s’inspirer désormais presque 

exclusivement, pendant quelques années, de preoccupations politiques, socials et 

religieuses, s’efforçant de prêter leur voix aux sentiments qui agitent les penseurs, 

les hommes d’État, et les masses populaires.
47

  (GUYON, pgs. 433 e 444)  

 

 

  Escritos nas décadas de 1830 e 1840 os volumes XIII e XIV da Comédia Humana, 

foram bem marcados pelas diversas preocupações atribuídas por Guyon (1947) para os 

variados literatos do tempo de Balzac: preocupações políticas, sociais e religiosas. Como 

afirma Nicolau Sevcenko (1999) em Literatura como Missão todo escritor possui uma 

liberdade condicional: seus temas e seus valores são fornecidos pela sociedade de seu tempo.       

 No primeiro capítulo, importantes questões que tocam a ficção e a historicidade da 

ficção de Balzac puderam ser destacadas. Em primeiro lugar foram elencados cinco pontos 

que podem ajudar na compreensão da importância assumida pelos camponeses no conjunto de 

A Comédia Humana: o desejo do autor de construir uma ficção que pudesse ser lida como um 

grande mosaico da sociedade francesa de seu tempo, sustentada na sua preocupação com a 

unidade espaço-temporal de sua narrativa; a aliança de Balzac num projeto de produção de 

narrativas nacionais em que os homens e as mulheres comuns são alçados à condição de 

                                                           
47 1830 é um ano de viradas na história da literatura francesa. Os escritores que, até então, tinham se ocupado 

sobretudo com questões puramente artísticas e com a expressão de sentimentos pessoais  doravante se 
inspirarão quase sempre, durante alguns anos, de preocupações políticas, sociais e religiosas, se esforçando 
para emprestar sua voz aos sentimentos que agitam os pensadores, os homens de Estado, e as massas 
populares.  
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protagonistas; a preocupação do autor com a construção de uma sociedade com o máximo de 

solidariedade e ordem social e o mínimo de conflito; uma demanda social de leitores, como 

Julien Lépinay, direta ou indiretamente envolvidos com o campo, ávidos por verem suas 

experiências representadas na ficção de seu tempo; e as profundas heranças da tradição 

carnavalesca presentes em Balzac.  

 Num segundo ponto, fez se uma breve relação entre as necessidades materiais do 

autor, o contexto capitalista, e as demandas da sociedade e dos leitores: era preciso conquistar 

não só leitores, mas também compradores. Isso pode ser um indício de que, temas como a 

relação dos camponeses com o catolicismo e o texto escrito, estava muito além de ser uma 

preocupação exclusiva do autor. Depois se buscou destacar que a definição do papel social do 

catolicismo no contexto em que Balzac produziu os romances aqui em questão, foi marcada 

por conflitos que remetiam ao tempo da Revolução de 1789: grandes instituições como a 

Igreja e o Estado, escritores e pessoas anônimas travavam fortes embates em torno do tema.  

 No que tange à literalidade, foi argumentado que a representação da religiosidade 

camponesa nos romances O médico rural, O cura da aldeia e Os camponeses, está marcada 

por uma sensibilidade que vê os elementos materiais e imateriais do catolicismo como belos e 

sublimes. Uma sensibilidade muita próxima à compartilhada por homens do século XVIII, 

como Rousseau, ou por contemporâneos de Balzac, como Chateaubriand. A descrição dessa 

beleza e dessa sublimidade é feita a partir de um recurso verbal que Calvino (1990) definiu 

como leveza. Dentro desse valor estético, objetos (virgem de gesso), sons (reboar do sino e 

dos cânticos), rituais (extrema unção), reflexos (o reflexo róseo da cortina vermelha) e até 

mesmo pessoas (o cura Bonnet) são apresentados como capazes de tocas as almas mais 

incrédulas.  

  Ao estetizar a relação dos camponeses com o catolicismo, a ficção balzaquiana se 

destaca por assumir uma clara posição axiológica: de forma monológica, o catolicismo é 

apresentado como uma necessidade político-jurídica, psicológica, e social para os camponeses 

e para a futura nação francesa. Perceber isto, é perceber esses romances nascendo a partir do 

que Bakhtin (2003) denomina de acontecimento ético.  Longe da religião os camponeses 

seriam muito mais violentos e representariam uma ameaça à nação francesa. Essa ideologia, 

no sentido bakhtiniano, é defendida pelas mais diversas vozes: personagens e narradores de O 

médico rural, O cura da aldeia, e Os camponeses. Nesse sentido, as vozes desses romances 

estão em consonância com o que defendia diversos contemporâneos de Balzac, dentre eles, 

ultra-realistas, como os escritores-filósofos Joseph de Maistre, Louis de Bonald, Félicité de 



89 
 

Lamennais, François-René de Chateubriand, e monarquistas liberais, como Charles de 

Montalembert e Philippe Gerbet, defensores do catolicismo social. 

  Outra marcante característica dos volumes XIII e XIV de A Comédia Humana, ao 

representar da relação dos camponeses com o catolicismo, é a recorrente manifestação de uma 

escrita historicizante, fazendo com que, tanto personagens quanto narradores manifestem o 

que Rüsen (2010) conceitua como consciência histórica. Essa faceta dos romances está em 

profundo diálogo com um movimento contemporâneo à produção desses romances: o 

movimento historicista nacional. Perceber a importância do tempo histórico para a ficção 

balzaquiana, na representação da cultura camponesa, permite discordar de interpretações que 

acriticamente colocam a ficção de Balzac numa comunidade de discurso que essencializaria 

os camponeses, sua história e sua cultura, como a interpretação de Lehning (1995).    

 Perceber a marcante presença de um recurso de historicização na ficção de Balzac é 

perceber um ponto que Ricoeur (1997) considera fundamental nos diálogos da ficção com a 

história. Para ele, o recurso de historicização permite que a ficção alcance seus efeitos de 

detecção e de transformação do agir e do padecer humano. Em síntese, trata-se de um 

intercâmbio que permite o nascimento do tempo humano: 

 
(...) A intencionalidade da narrativa de ficção só produz os seus efeitos de detecção e 

de transformação do agir e do padecer humano assumindo simetricamente os 

recursos de historicização que lhe oferecem as tentativas de reconstrução do passado 

efetivo. Desses intercâmbios íntimos entre historicização da narrativa de ficção e 

ficcionalização da narrativa histórica, nasce o que chamamos de tempo humano. (...) 

(RICOEUR,1997, pg. 177)     

 

 Destacar a marcante presença de uma consciência histórica na ficção balzaquiana é 

também destacar uma particularidade histórica dessa ficção. Essa peculiaridade não é 

universal nem ahistórica. Estava em profundo diálogo com o movimento historicista 

vivenciado na França da primeira metade do século XIX.  

 Em O médico rural, os camponeses são representados como um grupo que, pela 

possível influência da burguesia e de suas ideias, tinham sua fé enfraquecida. Mesmo assim, 

os camponeses ainda seriam os principais guardiões da fé católica, uma fé evidenciada, 

sobretudo, nos rituais de morte. Já em O cura da aldeia a ligação dos camponeses com o 

catolicismo é representada de forma muito mais intensa. Todavia a força dessa ligação é 

atribuída ao carisma do cura Bonnet. Em Os Camponeses, os camponeses da região da Aigues 

são representados como um grupo bem distante do catolicismo; já a sociedade campesina de 

Soulanges e dos seus arredores é representada como uma sociedade que experimentava o 

catolicismo muito friamente.  
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 Ao representar o catolicismo camponês como um fenômeno variável de região para 

região, e como uma prática que, apesar de ainda ter força em muitas regiões e de dar o tom 

para a vida para milhares de camponeses, já não tinha a mesma hegemonia que antes da 

Revolução Francesa, a ficção balzaquiana se faz uma voz consoante ao que parte da 

historiografia dos séculos XIX e XX enunciou sobre os camponeses da França pós-

revolucionária. Perceber esse diálogo com a história é, também, perceber um diálogo com o 

próprio contexto cultural dos camponeses, haja vista que a história é uma coerente tentativa de 

explicar aquele contexto.  

  No capítulo 02 destacou-se que a ficção balzaquiana nasceu num contexto cultural 

marcado tanto pelo debate sobre as possibilidades de leitura e da alfabetização dos 

camponeses, quanto pelo grandioso aumento do número de leitores.  Na análise da 

representação dos limites da leitura camponesa se destacou a surpresa do narrador de Os 

camponeses, ao constatar o analfabetismo de alguns maires; a relação do analfabetismo 

feminino com a dominação familiar masculina em Os camponeses; a apresentação do 

analfabetismo do casal Sauviat, em O cura da aldeia, a partir de uma posição axiológica 

(analfabetismo: um leve defeito de educação); a pobreza de mulheres como Catarina Curieux, 

em O cura da aldeia, sendo, primeiramente, explicada por seu analfabetismo. 

 Ao atentar-se para a representação das possibilidades de leitura dos camponeses da 

França oitocentista, no segundo tópico do capítulo 02, destacou-se o monológico ponto de 

vista, enunciado pelo narrador de O cura da aldeia, de que os primeiros passos de uma 

educação religiosa eram mais que suficientes para pequenas camponesas como Verônica; a 

leitura ―rousseauísta‖ que a personagem Verônica faz do romance Paulo e Virgínia e a 

desconfiança de personagens, como Sra. Sauviat, portavam em relação ao texto escrito; o fato 

de a leitura romanesca ser desempenhada exclusivamente por uma personagem feminina; a 

leitura do Constitutionnel, uma leitura altamente politizada, por parte de personagens 

camponeses: uma leitura enraizada numa relação cultural onde escrito e oral se 

complementam, mesmo que o primeiro se revestisse de uma maior autoridade; e a força da 

leitura extensiva dentro da ficção balzaquiana: todos as leituras feitas por personagens 

camponeses se encaixam nesse novo modelo difundido na segunda metade do século XVIII e 

início do XIX.    

 Tanto no primeiro quanto no segundo capítulo pôde-se perceber fortes consonâncias 

entre a representação ficcional balzaquiana e as afirmações emanadas de determinada 

historiografia. Observar essas similitudes foi importante, tanto para compreender o universo 
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cultural do qual emanou a ficção balzaquiana, quanto para perceber a proximidade que a 

ficção pode estar com a história no tratamento de determinadas temáticas e temporalidades.    

 Ao considerar que a representação da cultura camponesa na ficção de Balzac, 

sobretudo nos romances O médico rural, O cura da aldeia, e Os camponeses, era parte de um 

projeto de nação, de uma ordenação de um universo de transformações e de uma tentativa de 

transformação social, não se pode encaixar essa ficção em rígidas comunidades de discursos. 

Como vimos ao longo do texto, essa ficção possui tensões que resistem a certos 

engessamentos: se por um lado, ao defender a necessidade do catolicismo para os camponeses 

e para a França, ela se aproxima dos discursos de ultra-monarquistas e de conservadores como 

François-René de Chateubriand, por outro lado, ao representar o analfabetismo camponês 

como ―defeito de educação‖ e defender o letramento dos camponeses, ela se aproxima dos 

iluministas pontos de vista defendidos por homens como François Guizot.        
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