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Ementa:  
Estudo dos principais problemas ligados à definição e à caracterização do Romantismo francês, em interface com 
as matrizes alemã e inglesa, e com destaque para o seu cotejo sistemático com textos literários considerados 
programáticos na confecção da ambiência dita romântica da França. 
 
PRÉ-REQUISITO(S): francês instrumental 
 
Programa:  
Introdução 
"Eu não vou definir esse termo [Romantismo]. Para tentá-lo, seria preciso ter perdido todo o espírito de rigor". 
(VALÉRY. Situation de Baudelaire, p. 9)  
A frase de Valéry é paradigmática dos problemas que envolvem os estudos sobre o Romantismo francês. Menos 
coeso e programático dos que os seus congêneres alemão e inglês, o estudo do Romantismo de expressão francesa, 
se tomado para além do clichê "estilo de época", ganhou desdobramentos na crítica e na historiografia especializada 
que o dispõe para muito além de recortes cronológicos mais canônicos. Assim, os estudos contemporâneos sobre o 
tema costumam estender a denominação até obras da segunda metade dos Oitocentos, incluindo Flaubert e 
Baudelaire (MILNER, PICHOIS, 2002), quando não arriscam uma cronologia ainda mais longa, que incorpora o 
Simbolismo e a tríade sagrada da poesia fin-de-siècle (Rimbaud, Verlaine e Mallarmé), como fez o hoje clássico 
estudo de Paul Bénichou sobre o Romantismo francês.  
As razões e dificuldades ensejados por esse inchaço do Romantismo, tal como operado pela crítica e pela 
historiografia literária francesa, serão objetos do curso. Também será seu objetivo um cotejo sistemático de seu 
diálogo com as escolas românticas inglesas e alemãs. Ao estudo da crítica sobre o Romantismo francês e seu cotejo 
com seus congêneres alemães e ingleses, soma-se também a leitura sistemática de uma seleta dos textos literários 
considerados programáticos e paradigmáticos do movimento, em sua expressão francesa. 
 
Unidade I - Introdução ao tema: estado da questão na crítica historiográfico-literária contemporânea 
Unidade II - Estudo comparado do Romantismo na França, Alemanha e Inglaterra 
Unidade II - Releitura dos textos programáticos e paradigmáticos do movimento na França. 
 
Bibliografia:  
BIBLIOGRAFIA CRÍTICA BÁSICA (a lista completa de leituras será entregue conjuntamente ao 
programa/cronograma detalhado, no início do curso) 
ABRAMS, M. H. O Espelho e a Lâmpada: teoria romântica e tradição crítica. São Paulo, Editora da UNESP, 2010. 
BÉNICHOU. Romantismes français. Paris, Gallimard, 2004, vol I e II. 
GUSDORF. Le romantisme. Paris, Payot, 2011, vol I e II. 
MILNER ET PICHOIS. Problématique du Romantisme. Histoire de la littérature française - de Chateaubriand à 
Baudelaire. Paris, GF Flammarion, 1996. 
SCHAEFFER, Jean-Marie. La naissance de la littérature, la théorie esthétique du romantisme allemand. Presses de 
l'école normale supérieure, 45, rue d'Ulm, Paris, 1983 
THOMPSON, E. P. Os Românticos: a Inglaterra na era revolucionária. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002. 
VAILLANT. Dictionnaire du Romantisme. Paris, CNRS Editions, 2012. 
 


