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Anne Louise Germaine Necker, conhecida como Madame de Staël, nasceu em 22 

de abril de 1766, em Paris. Seu pai, Jacques Necker (1732-1804), foi um célebre 

banqueiro genebrino e ministro das Finanças de Louis XVI, o que permitiu a Mme de 

Staël uma precoce abertura ao mundo político da aristocracia, e significava para ela um 

ideal político e pessoal. Sua mãe, Suzanne Curchod (1737), foi uma escritora suíça que 

possuía um dos maiores salões literários de Paris. Seu salão era uma escola para a filha 

Germaine, que desde pequena conviveu com pessoas influentes no meio literário, como 

Diderot, D’Alembert, Mme Geoffrin, Buffon. Em meio a essa sociedade, nada comum 

para uma criança, Germaine foi educada, aprendendo diversas línguas, a arte da dança e 

da música e surpreendendo as pessoas por sua erudição e cultura. Com apenas dez anos 

de idade, durante uma estada em Londres, a pequena Germaine frequentava o teatro 

juntamente com os pais e recitava os poemas de Thomson. A combinação de todos esses 

traços caracterizou sua vida e sua obra. 

Germaine era descrita como uma jovem de grandes olhos negros, com traços 

fortes, lábios carnudos, enfim, uma mulher que não estava nos padrões de beleza da 

época, sem graça, modéstia e fragilidade. Aceitou seu segundo projeto de casamento, 

que ocorreu mais tarde em 1786, com o diplomata da Suécia, Barão Eric de Staël-

Holstein, dezessete anos mais velho do que ela, entrando assim para a aristocracia. 

Nesse período, escreveu a peça Sophie ou Les sentiments secrets, publicada mais tarde 

em 1790. Madame Baronesa de Staël abriu seu próprio salão em Paris, onde ela, liberal 

na política, como seu pai, recebeu a nova geração, a da guerra da América, que trazia 

ideias novas e generosas que ela acatou com entusiasmo.  

Em 1788, seu pai foi novamente nomeado Diretor Geral das Finanças e ministro 

de Estado, convencendo o rei a convocar o conselho dos Estados Gerais para resolver a 

crise financeira da França. A volta de seu pai ao poder fez de Madame de Staël uma 

personagem política em Versalhes e de seu salão uma verdadeira escola, onde se 

discutiam fervorosamente as reformas liberais que deveriam ser feitas na monarquia, 

cujo modelo seria a Inglaterra, com sua constituição que limitava o poder real. O povo, 

para ela, não era parte da democracia, o que desejava não era a emancipação popular, 

era o acesso de uma elite intelectual ao poder.  

Um amigo de seus pais publicou, em poucos exemplares, o livro Lettres sur le 

caractère et les ouvrages de J.-J. Rousseau, reeditado logo depois. No ano de 1789, 
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faleceu sua filha de dois anos, e ela, descontente com o casamento, começou uma 

relação com o jovem Conde de Narbonne, frequentador de seu salão. 

Em 31 de agosto de 1790, nasceu em Paris seu filho Auguste, o qual, após a morte 

dela, haveria de editar sua obra completa. Seu pai demitiu-se do cargo de ministro e foi 

cuidar de seus negócios na Suíça, onde ela o visitava periodicamente. Grande leitora de 

Rousseau, marcada pelas ideias do Iluminismo, Madame de Staël abraçou com 

entusiasmo o movimento revolucionário. Esse período de agitação provocou, assim 

como no século precedente, o engajamento dos escritores na política.  

Em 1792, após a prisão de Luís XVI e Maria Antonieta, com a ajuda de seu amigo 

o escritor revolucionário Louis Pierre Manuel, obteve um passaporte e fugiu para a 

Suíça, onde em 20 de novembro, nasceu seu filho Albert. Madame de Staël via na 

Inglaterra a melhor expressão da democracia. Acolheu favoravelmente a Revolução e, 

sustentando a ideia da monarquia constitucional, dividiu-se entre republicanos e 

aristocratas, e teve de se exilar na Inglaterra, em 1793. De volta à Suíça, em sua 

residência de Coppet, publicou, no início de setembro do mesmo ano, Réflexions sur le 

procès de la Reine, onde defende a rainha humilhada e acusada de crimes que não teria 

cometido. Ela própria publicou, em 1794, o romance Zulma, que escrevera havia algum 

tempo. Sua mãe, Madame Necker, morreu nesse mesmo ano, e Madame de Staël 

mudou-se para o castelo de Mézery, próximo a Lausanne, onde ficou até o fim de 

agosto, abrigando vários amigos ameaçados de morte. Ela encontrou pela primeira vez 

Benjamin Constant
1
 em casa de sua prima Constance Cazenove d’Arlens. Com esse 

intelectual a sua altura, escritor e político, teve um relacionamento tumultuado por 14 

anos. Em 1795, publicou Réflexions sur la paix intérieure, Recueil de morceaux 

détachés (Trois nouvelles e Essai sur les fictions).  

A partir de 1795, a Assembleia da Convenção iniciou a repressão aos motins 

monarquistas, ordenando Madame de Staël a deixar a França, com ameaças de prisão. 

Ela se refugiou em Coppet, onde publicou, em 1796, De l’influence des passions, obra 

considerada importante marco do Romantismo Europeu, em que aborda a questão da 

felicidade e do amor das mulheres. 

Seu casamento com o Barão de Staël-Holstein terminou com uma separação 

formal. Nesse ano, 1796, publicou Essai sur les fictions, traduzida por Goethe para o 

alemão no ano seguinte ao de sua publicação. Sua amizade com Goethe, Schiller e 
                                                             

1 (Lausanne, 25 de outubro de 1767 — Paris, 8 de dezembro de 1830) foi um pensador,escritor e político 

francês de origem suíça. Foi ativo nas políticas francesas como um publicitário e político durante a segunda 

metade da Revolução Francesa. 
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Wilhelm von Humboldt permitiu-lhe conhecer a cultura e o pensamento alemão. Antes 

de dar a luz a sua filha Albertine, provavelmente filha de Benjamin Constant, ela voltou 

a Paris.  

Em 1797, Madame de Staël regressou a Paris, onde assistiu à apresentação solene 

de Napoleão ao Diretório. Ele sabia das ideias políticas de Madame de Staël, contrárias 

às dele, e a considerava uma escritora influente e perigosa. Em setembro de 1797, com o 

golpe de Estado, Staël novamente salvou amigos ameaçados e se retirou por algum 

tempo em Ormesson. No início, Staël era admiradora do general, em quem via um 

liberal que faria triunfar o verdadeiro ideal da Revolução, e, em dezembro de 1797, 

conheceu-o por meio de Talleyrand. Não hesitou em mostrar-lhe toda sua oposição, 

depois de ter conhecido a maneira fria do general, seu despotismo, a brevidade de suas 

perguntas e suas declarações machistas, ao responder à pergunta de Madame de Staël: 

Qual seria a primeira entre as mulheres? Napoleão disse-lhe: Aquela que faria mais 

filhos. Na época em que a França invadiu a Suíça, Staël e seu pai estavam em Coppet. 

Com a anexação das terras suíças às francesas, ela adquiriu nacionalidade francesa e 

voltou a Paris.  

Em outubro, novamente retornou ao castelo de Coppet, onde passou o inverno e 

começou a escrever De la littérature, publicada em 1800. O livro foi um sucesso, e fez 

seu salão, vazio desde o atrito com Napoleão, novamente receber a elite de Paris. No 

entanto, afirmava que o progresso da literatura é a salvação da liberdade e que a 

literatura francesa precisava dos costumes de uma república para se regenerar, o que 

desagradou o governo. Ela voltou a Coppet, onde passou o inverno com Benjamin 

Constant e começou a redigir o romance Delphine e a aprender alemão.  

Em 1803, contrariado com a repercussão do Delphine, Napoleão expulsou 

Madame de Staël de Paris, de onde ela não deveria se aproximar. Decidiu, em lugar de 

voltar para a Suíça, seguir para a Alemanha, acompanhada de Benjamim Constant e de 

seus filhos. Influenciada por seu novo amigo, Charles de Villers (1765-1815), um 

grande conhecedor da Alemanha, decidiu escrever a respeito desse país, cuja cultura era 

praticamente desconhecida dos parisienses. Foi recebida na Corte de Weimar, onde se 

surpreendeu com o progresso intelectual. Visitava com frequência Goethe, Friedrich 

Schiller e o poeta e tradutor alemão Christoph Martin Wieland. Estudou os costumes do 

povo alemão e sua língua, para traduzir ela mesma as obras de escritores como August 

Wilhelm von Schlegel, que, junto com seu irmão, representavam o movimento 

intelectual Sturm und Drang. August foi preceptor dos filhos de Staël. M. Necker 
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faleceu em 09 de abril, e Staël retornou a Coppet. No outono, ela publicou os 

manuscritos de seu pai, para o qual escreveu a introdução Du caractère de M. Necker et 

de sa vie privée.  

Em dezembro, partiu para a Itália com August Schlegel e seus filhos, tendo seu 

amigo econimista Jean Charles Sismondi como guia na Itália. Em Milão, conheceu o 

poeta Vincenzo Monti, depois visitou Roma e Nápoles, onde foi recebida pela rainha 

Carolina. Em Roma, foi aplaudida no Capitólio pela Academia das Arcádias, conheceu 

um jovem diplomata português, Dom Pedro de Souza, futuro duque de Palmella. Em 

maio de 1807, Corinne foi publicado e obteve um grande sucesso. Retornou no verão 

para Coppet e começou a escrever o De l’Allemagne.  

Em 1810, Genebra, encontrou o jovem oficial John Rocca, de 23 anos, que fora 

ferido na Guerra da Espanha, com quem teve um relacionamento. Nesse ano, começou a 

escrever Dix années d’exil, em que expõe, com eloquência, a luta desigual do indivíduo 

desarmado contra um poder tirânico. Em abril 1812, deu à luz secretamente em Coppet 

a Louis-Alphonse Rocca.  

Imprimiu De l’Allemagne, mas os já impressos haviam sido confiscados na 

editora e destruídos pela polícia. Napoleão não teria aprovado sua exaltação aos 

alemães, seus adversários, e que ela via como exemplos de cultura e liberdade para a 

França. Por insistência do preceptor August Schlegel, ela planejou uma fuga para 

Londres por Viena, São Petersburgo e Estocolmo. Em Estocolmo, onde ficou quase um 

ano, foi aplaudida por seu trabalho.  

Em janeiro de 1813, publicou em Londres Réflexions sur le suicide. Graças à 

ajuda de um amigo, Henry Robbinson, publicou De l’Allemagne em francês e inglês, 

em Londres, e reeditou várias outras de suas obras. Recebeu a notícia de que o filho 

Albert tinha sido morto em um duelo, na Suécia. Em abril de 1814, com a abdicação de 

Napoleão, pôde retornar a Paris, onde reabriu seu salão.  

Em janeiro de 1816, publicou em Milão De l’esprit des traductions, e passou o 

restante do inverno em Pisa, para cuidar de Rocca, que estava muito doente. Em Pisa, 

sua filha Albertine casou-se com Achille-Léonce-Victor-Charles. Voltou a Coppet, onde 

recebeu seu amigo Lord Byron. Em outubro, Staël casou-se secretamente com Rocca, 

depois retornou a Paris para passar o inverno. No início de 1817, suas crises de insônia 

crônica foram acompanhadas de crises nervosas. Ficou paralítica e presa à cama, após 

cair da escada durante um baile em casa do duque de Decazes. Faleceu jovem, aos 

cinquenta e um anos, em Paris, na data significativa de 14 de julho de 1817. Seu corpo 
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foi transportado para Coppet, junto ao mausoléu onde repousam os restos mortais de 

seus pais.  
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