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VOLTAIRE - O nome VOLTAIRE é o anagrama da abreviação de Arouet le 

Jeune Arovet L.I.O seu espirito mordaz valheu-lhe duas prisões na BASTILHA, 

a segunda seguida de exílio na Inglaterra. Ao cabo de três anos morando em 

Berlin, a convite de Frederico II, rei da Prússia, comprou nas proximidades da 

fronteira francesa com a Suíça a propriedade de FERNEY, que lhe ficará sendo 

até a morte um asilo seguro. A obra imensa de VOLTAIRE estendeu-se a todos 

os gêneros. Foi épico em La Henriade, foi na epistola e na sátira que se 

revelaram os seus dons de poeta. Na tragédia, inspirou-se em SHAKESPEARE, 

renovou o teatro, em decadência depois de RACINE, aumentando o número das 

personagens. CANDIDE e uma sátira não só do sistema otimista de LEIBNITZ, 

para o qual TOUT EST TOUR LE MIEUX DANS LE MEILLEUR DES 

MONDES, mas do próprio gênero humano. 

BUFFON - Foi nomeado intendente dos Jardins do Rei (hoje JARDIN DES 

FLANTES), entregando-se de todo às ciências naturais, e, como escritor, 

preocupando-se com o ESTILO. Quando recebido na Academia Francesa 

tomou como tema de seu discurso ESTILO, escrevendo a sentença LE STYLE 

EST L'HOMME MÊME. Escritor elegante que era, diziam que antes de 

escrever vestia punhos de renda. A sua notável obra intitula-se HISTOIRE 



GENERALE ET PARTICULIÉRE DE LA NATURE, sendo o precursor do 

transformismo e da doutrina microbiana. 

BERNAADIN DE SAINT-PIERRE, amigo de ROUSSEAU, como ele 

apaixonado da natureza, como ele acreditando na bondade natural do homem, 

ficou celebre com o seu romance PAUL ET VIRGINIE, idílio de dois 

adolescentes na Ilha de França. 

É a introdução na literatura francesa do exotismo, isto é, a pintura de costume e 

paisagens de países remotos. 

CHATEAUBRIAND - Em GENIE DU CHRISTIANISME propõe provar que 

de todas as religiões que já existiram a religião, cristã é a mais poética, a mais 

humana, a mais favorável à liberdade, às artes e às letras. RENÉ é um estudo 

do sentimento de vaga melancolia cortada de desesperos sem causa bem 

definida, a que chamaram o MAL DO SECULO. A epopeia LES MARTYRES 

narra os amores de uma virgem pagã do século IV que se converte ao 

catolicismo e sofre: o martírio com o noivo católico. 

LAMARTINE. Durante o golpe de Estado de 1851 retirou-se à vida privada. 

Durante o período de sua atividade política escreveu um trabalho de História, 

Histoire des Girondins e o poema JOCELYN. 

VICTOR. HUGO. Depois da revolução de 1848, coloca-se em oposição ao 

presidente LUIS NAPOLEÃO, o que lhe valeu o exilio em seguida ao golpe de 

Estado de 2 de dezembro de 1851. De XX 1852 até 1870, viveu, mas na Ilha 

Guernesey. O isolamento fortaleceu-lhe a capacidade criadora e então produz o 

romance LES MISÉRABLES. O herói do romance é JEAN VALJEAN, antigo 

condenado a trabalhos forçados que se reabilita por sua generosidade e seus 

sacríficos. Esse romance humanitário contém páginas narrativas (a batalha de 

Waterloo, a revolta de 1832) e algumas de suas personagens têm valor de 

símbolo como o policialSegue JAVERT. A morte de VICTOR HUGO 

provocou um luto universal; seu enterro foi uma apoteose, e o corpo esteve sob 

o Arco de Trinfo antes de ser conduzido ao PANTHEON. 

ALFRED DE VIGNY- Poeta e prosador, escreveu Poêmes Ântiques et 

Modernes, o romance histórico CINQ-MARS e o drama CHATTERTON foi 

um poeta pensador, que exprimia em símbolos as suas ideias filosóficas, todas 

impregnadas de um pessimismo resultante da meditação sobre o mistério e a 

crueldade da vida, sobre a incerteza do destino humano. 

PASTEUR - Célebre químico microbiologista, conhecido pelos seus trabalhos 

sobre esterioquimica, as fermentações, as doenças dos bichos-da-seda, a 



profilaxia da raiva e do carbúnculo, e, em geral, de todas as doenças 

contagiosas. Foi um dos ilustres sábios do século XIX e um dos maiores 

benfeitores da humanidade. Os trabalhos de PASTEUR sobre a assepsia 

renovaram completamente à arte de curar. 

 


