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Sobre o livro 

Sobre a Leitura começou por ser o prefácio de Proust à 

sua tradução de Sésame et les Lys de John Ruskin, um 

dos mais influentes críticos de arte do princípio do 

século, cujas teorias estéticas muito impressionaram o 

romancista francês. Publicado em 1905 em revista, desde 

1919 aparece integrado no livro Pastiches et Mélanges 

com o título «Journées de Lecture» (Dias de Leitura). 

Neste texto, Proust reflecte intensamente sobre a sua 

experiência da leitura, prestando-se admiravelmente para 

o estudo da problemática da leitura, hoje tão oportuno 

como outrora. 

O estudo de apresentação de José Augusto Mourão, 

também o responsável por esta nova versão em língua 

portuguesa, é o melhor exemplo das virtualidades refle-

xivas e críticas deste ensaio. A nossa tradução baseia-se 

na edição estabelecida por Antoine Compagnon, um dos 

mais eminentes especialistas proustianos da actualidade 

(Paris, Éditions Complexe, 1987). 
 

 

Sobre o autor 

Marcel Proust (1871-1922), romancista 

francês que revolucionou a literatura 

europeia com a publicação da obra À La 

Recherche du Temps Perdu (1913-          

-1927), imenso labirinto em sete roman-

ces, onde reina inexorável a memória e 

a escrita. Para além desta obra que, 

pela sua importância, tende a obscurecer outras não 

menos importantes, da mão de Proust saíram traduções 

de Ruskin – La Bible d’Amiens (1904) e Sésame et les 

Lys (1905) –, bem como os livros de crítica literária 

Pastiches et Mélanges (1919), Contre Saint-Beuve 

(1909-1954), e o romance Jean Santeuil, começado em 

1896 e publicado postumamente em 1952. 
 

 

Destaques 

Reflexão do famoso escritor e crítico francês sobre os desafios 

da leitura. 
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