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RESUMO 

Pesquisa sobre a recep9ao da obra de Marcel Proust pela crtica 

brasileira. Analisa as mundan9as de horizonte de expectativa dessa crtica em 

diferentes perodos de sua hist6ria, seguindo os principios te6ricos definidos pela 

Est6tica da Recep9ao e explicita as caractersticas do sistema literrio receptor 

em perodo demarcado pelos documentos que constituem o corpus: de 1923 a 

1992. Este compreende registros crticos referentes a toda a obra de Marcel 

Proust, mas evidencia o interesse preponderante da crtica pelo romance Em 

busca do tempo perdido. O estudo mostra que os crticos liter自rios brasileiros 

refletiram em sua leitura da obra proustiana todo o sistema ideol6gico, cultural e 

literario do qual eram parte integrante. Tamb6m aponta a conviv6ncia e,a s vezes, 

a alternancia, de diferentes mitos relacionados a Proust no decorrer do processo 

receptivo. Grande parte dos documentos que constituem o corpus foi publicada 

em rodap6s literhrios de jornais e em revistas literrias. No entanto, nos 自  ltimos 

trinta anos, a crtica literaria brasileira passou para o dominio dos estudos 

academicos e a crtica proustiana seguiu o mesmo caminho, sendo aos poucos 

substituIda, nos jornais, por resenhas e noticias. Os anexos da tese apresentam a 

listagem dos documentos do corpus em ordem cronol6gica de publica9ao, assim 

como uma amostragem de documentos significativos para a recep9ao da obra 

proustiana, dois grficos indicativos da frequ6ncia de publica96es por decenio e 

curiosidades referentes ao processo receptivo. A bibliografia comporta, em 

diferentes itens, referencias a textos de Marcel Proust traduzidos e publicados no 

Brasil, a textos da crtica brasileira sobre o escritor franc6s, a s obras dos autores 

estrangeiros mais citados pela crtica proustiana brasileira, incluindo tamb6m 

refer6ncias a s obras consultadas para a contextualiza9乞o dessa crtica e para a 

ftindamenta9をo te6rica da pesquisa 
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ABSTRACT 

Research on the reception of Mareei Proust's work by Brazilian critics. 

This research analyses the changes in the horizon of expectations as revealed by 

said critics in different periods of Brazilian criticism, following the theoretical 

assumptions defined by the Aesthetics of Reception. It demonstrates the 

characteristics of the receptive literary system in a period defined by the 

documents which compose the corpus- from 1923 to 1992. The corpus covers 

the criticai inquiry concemed with Mareei Proust's complete work and it displays 

the prevailing interest among critics for the novel Remembrance of Things Past. 

The present study evinces the fact that Brazilian literary critics have reflected, in 

their reading of the Proustian work, ali the ideological, cultural and literary 

system to which they belong. Furthermore, it reveals the simultaneity, and 

sometimes the altemation, of the different myths conceming Proust throughout 

the receptive process. The majority o f the documents which make up the corpus 

have been published in articles and/or essays in joumals and newspapers. 

N evertheless, in the last thirty years Brazilian criticism has been transferred to the 

academic sphere and Proustian scholarship has followed the same path, being 

replaced little by little by summaries and reviews in newspapers. The Appendices 

to the dissertation contain a list of the corpus documents organized 

chronologically by publication date, a sample o f the documents meaningful to the 

reception of the Proustian work, two graphs showing the frequency of 

publications per decade, and peculiarities related to the receptive process. The 

Bibliography is divided into the following sections: references to Mareei Proust's 

texts translated and published in Brazil, texts by Brazilian critics on the French 

author, texts by foreing authors mostly cited by Brazilian scholars on Proust, and 

it also includes references to the works probed for the contextualization o f these 

scholars and those that have contributed to the theorical background of the 

research. 
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RESUME 

Recherche sur la r6ception de l'oeuvre de Marcel Proust par ia critique 

br6silienne. Ctest une analyse des changements d'horizon d'attente de cette 

critique pendant les diffrentes p6riodes de son histoire, fond6e sur les principes 

theoriques d6finis par l'Esth6tique de la Rdception. On y explicite les 

caracteristiques du syst6me litt6raire recepteur pendant ia p6riode d6iimit6e par 

les documents constitutifs du corpus: de 1923 ま  1992. Celui-ci comprend des 

critiques qui se rapportent え  l'ensemble des oeuvres de Proust et met en 6 vidence 

l'int6ret dominant de la critique par ie roman A la recherche du temps perdu 

L'6tude montre que les critiques litt6raires br6siliens ont transpos6 dans leurs 

lectures de l'oeuvre proustienne les syst6mes id6ologique, culturei et litteraire 

auxquels uls appartenaient. De plus, elle r6vle la simultan6it6, parfois 

Palternance, des diffrents mythes de Proust au cours du processus receptif. La 

majorit6 des documents comprenant le corpus (articles et essais litt6raires) a6 t6 

publi6e dans des journaux et dans des revues litt6raires. Toutefois, pendant les 

trente derni6res ann6es, ia critique br6silienne est pass6e au domaine des 6 tudes 

acad 6miques et ia critique proustienne i'a suivie,6 tant peu a peu remplac6e dans 

les journaux par les comptes rendus et les informations. Les annexes de Ia these 

presentent la liste des documents du corpus organis6e selon l'ordre 

chronologique de ieur publication, un 6 chantillon d' importants documents pour 

ia r6ception de l'oeuvre proustienne, deux tableaux indicatifs de Ia frequence des 

publications a chaque dix ans et queiques curiosit6s sur le processus receptif. La 

bibliographie, organis6e en diffrentes parties, comprend des r6frences aux 

traductions br6siliennes de Marcel Proust, aux textes critiques produits au Br6sil 

sur l'ecrivain fran9ais et aux auteurs 6 trangers les plus cites par les critiques 

br6siliens. On y trouve 6 galement des r6frences aux oeuvres qui ont aid6 a bien 

situer ia critique proustienne et a celles qui ont contribu6 え  6 tablir les fondements 

th6oriques de la recherche 
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INTRODUCAO 

"Interpretar 6 , em grande parte, usar a capacidade de arbitrio; sendo 
o texto uma pluralidade de significados virtuais,6 definir o que se 
escolheu, entre outros. A este arbitrio o crtico junta a sua linguagem 
pr6pria, as id6ias e imagens que exprimem a sua vis乞o, recobrindo 
com elas o esqueleto do conhecimento objetivamente estabelecido" 

(Antonio CANDIDO, Formα戸O da literatura brasileira, 5.ed., 
Belo Horizonte/Sao Paulo: ItatiaialUSP, 1975, v. 1, p. 39.) 

Quando nos propusemos a estudar a recep9ao crtica, no Brasil, de um documento 

literario universalmente conhecido e respeitado como a obra de Marcel Proust, a escolha do 

tema n乞o se deu por excesso de auto-confian9a, nem por ignorncia da amplitude da tarefa 

Ao contrario, fomos levados pelo desejo de aprofundar o objeto de estudo e tornh-lo 

acesslvel a um nmero maior de pessoas, pois ele nos parecia digno do esfor9o a ser 

despendido 

Logo, o apre9o pela obra proustiana desempenhou o papel de mola propulsora deste 

trabalho, que teria sido, al6m de a rduo, penoso, sem o gosto pessoal pela obra inspiradora 

dos documentos crticos sobre os quais nos debru9amos durante cinco anos 

O objetivo deste estudo e analisar as mudan9as de horizonte na hist6ria da recep9o 

da obra de Marcel Proust pela crtica brasileira, tratando essa recep9乞o como uma via de 

mo dupla: de um lado, contribuindo para a compreensをo da pr6pria crtica proustiana, de 

outro, como um acesso ao conhecimento da evolu9をo da crtica literaria brasileira em geral 

Acreditamos que a anlise da presen9a de Marcel Proust em diferentes textos 

crticos brasileiros nos permitira ler as modula96es da pr6pria crtica, pois ao mesmo tempo 

que comentam a obra proustiana, esses estudos dizem sobre si mesmos 

Partimos da hip6tese de que a recep9乞o crtica da obra de Proust, no Brasil,e 

reveladora do sistema que a acolheu, porque esth marcada pelas tend6ncias do contexto 
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literrio no qual se insere. Isto permite desvendar posturas e evidenciar andamentos da 

literatura no Brasil. 

Aceitamos o principio segundo o qual a crtica reflete as tens6es s6cio-culturais do 

momento em que 6 realizada e do qual pode, s vezes, ser causa, s vezes, consequencia 

Conforme Antonio Candido', at6 mais ou menos 1930 predominou no Brasil a 

consciencia de "pais novo", que se manifestou pelo desejo de autonomia e auto-afirma9o 

nacionais sob o amparo da diferen9a. Os autores brasileiros representativos deste momento 

refletiam nos seus textos a necessidade de se libertarem da influencia europ6ia e, 

particularmente, da influ6ncia da cultura francesa que predominava sobre as demais 

Ocorreu, ent乞o, o que Antonio Candido designa de "utopias da originalidade isolacionista", 

que inspirou o movimento modernista, limitado a uma parte da elite intelectual, por6m de 

grande turbul6ncia no mundo das artes 

As d6cadas de trinta e quarenta apresentaram-se como um perodo de transi9ao. As 

propostas est6ticas do decenio anterior se consolidaram pouco a pouco na prtica literaria e 

nas artes em geral. Os olhos do pais se voltaram para dentro das fronteiras, para os motivos 

nacionais. A realidade nacional passou ao primeiro plano do interesse, tanto na politica 

como nas artes, quando entao proliferaram os estudos sobre temas brasileiros nos mais 

variados campos do saber. O resultado destas analises internas levou a uma maior 

consci6ncia das limita96es e da falta de recursos do pais, que come9ou a ser encarado no 

seu subdesenvolvimento, as elites intelectuais reconhecendo a depend6ncia cultural, n乞o 

como uma op9乞o, mas como um fato natural 

A d6cada de cinquenta manifestou claramente esta consci6ncia de pais 

subdesenvolvido. A depend6ncia cultural passou a ser vista como uma possivel 

interdependencia, que se poderia efetivar pela "fecunda9ao criadora da dependencia", 

segundo ainda expressをo de Antonio Candido. O que poderia parecer um retrocesso foi, 

contudo, um sintoma de maturidade 

CANDIDO, Antonio. Literatura e subdesenvolvimento. In: A Educa9do pela noite e 
outros ensaios. Sao Paulo: A tica, 1987, p. 140-162. Veja-se tambdm, conforme 
referncia de Antonio Candido, Mrio Vieira de MELLO. Desenvolvimento e cultura. 
O problema de estetismo no Brasil. Sao Paulo: Nacional, 1963, p. 3-17 
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Diante do exposto, interessa-nos verificar de que modo os documentos crticos, 

escritos no Brasil sobre Proust, manifestaram este empenho de auto-afirma9ao nacional, 

pr6prio das literaturas da Am6rica Latina 

Analisaremos, nos documentos crticos sobre a obra proustiana, os sentimentos de 

auto-afirma9ao nacional, assim como procuraremos verificar at6 que ponto a modifica9o 

de postura crtica correspondeu a s mudan9as de concep9ao do intelectual brasileiro por seu 

pais, tanto com rela9ao a ele mesmo, como com rela9ao aos paises estrangeiros, 

representados, neste caso, pela Fran9a 

Assim, os dados referentes a divulga9ao da obra de Marcel Proust e 良  sua recep9o 

crtica no Brasil, se reveladores do comportamento da crtica em rela9五o a obra proustiana, 

poderao indiciar aspectos pr6prios ao desenvolvimento da crtica literaria brasileira em 

geral 

Visando tais objetivos, utilizamos, como se vera a seguir, diferentes instrumentos 

alguns principios te6ricos basicos, dados gerais sobre a crtica literria no Brasil e mais 

extensivamente, dados especificos da crtica brasileira sobre a obra de Marcel Proust 

1. Os fundamentos do percurso 

Essa pesquisa n乞o se prop6e a ser apenas a aplica9ao, nem a discussao, de uma 

teoria especfica, ou seja, uma demonstra9ao prtica da aplicabilidade dos conceitos 

difundidos pela Est6tica da Recep9乞o. Se aderimos a alguns dos principios por ela 

defendidos, o fizemos, sobretudo, por quest6es metodol6gicas, incorporando conceitos 

te6ricos que nos pareceram apropriados aos objetivos visados 

Deste modo, s乞o expostos a seguir os conceitos que fundamentaram nosso percurso 

na crtica brasileira de Proust. 

Sabe-se que os estudos linguisticos estruturalistas definem a comunica9ao linguistica 

como o resultado da a9乞o de tr6s elementos: o emissor, a mensagem e o receptor. Segundo 

tais estudos, o receptor deve decodificar a mensagem e descobrir o sentido que lhe foi dado 

pelo emissor. Pressup6e-se ent乞o um c6digo identico para o emissor e para o receptor 
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Sabe-se tamb6m que, se tomarmos o texto literrio como uma mensagem, 

verificaremos, sem dificuldades, que ele tem caractersticas diferentes da mensagem 

linguistica. O emissor (neste caso o escritor) e o receptor (neste caso o leitor) nao se 

conhecem, na maioria das vezes. Em muitos casos, eles pertencem historicamente a 6 pocas 

diferentes, sendo que a linguagem usada pelo emissor varia segundo o seu momento 

hist6rico, a sua 6 poca. Por outro lado, o leitor pode interromper a comunica9ao, ou seja, a 

leitura, quando bem entender e retom自-la mais tarde, em condi96es fisicas e psicol6gicas 

diたrentes. 

Se isto ocorre eventualmente numa comunica9ao linguistica pragmtica, na 

comunica9乞o literaria esta d quase sempre a regra. Assim, deve-se levar em conta que na 

comunica9豆o literaria 6 frequente a diferen9a de c6digo entre o emissor e o receptor, entre o 

texto e a leitura que 6 feita dele, concluindo-se que nela ha um c6digo para o leitor e um 

c6digo para a obra 

Conforme ensina Antonio Candido2, a literatura, por ser um processo de 

comunica9乞o, pressup6e um comunicante (o artista), um comunicado (a obra), um 

comunicando (o p丘blico) e um efeito. Sendo uma comunica9をo expressiva, ou seja, sendo 

express乞o de realidades profundamente radicadas no artista, depende da intui9乞o deste, que 

vai mais longe que suas vivencias. O artista, por6m, recorre ao arsenal comum da civiliza9o 

e sua obra se molda a um p自blico, seja ele atual ou prefigurado 

Desde que Mme de Stael definiu, no s6culo passado, a literatura como sendo 

tamb6m um produto social, a crtica literaria passou a preocupar-se em avaliar as 

correspond6ncias entre a obra e a realidade 

Esta conduta crtica mostrou que a arte tanto depende da a9乞o de fatores do meio, 

quanto produz efeitos prticos sobre o indivduo. Por isso Antonio Candido afirma 

"[..] nao conv6m separar a repercuss乞o da obra de sua feitura, pois 
sociologicamente ao menos, ela s6 est acabada no momento em que 
repercute e atua {. ..]."3 

2 CANDIDO, Antonio. A literatura e a vida social. In: Literatura e Sociedade. S豆o 
Paulo: Nacional, 1985, p. 17-39 

3 Ibidern, p. 21 
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Se esses fatores externos da cria9ao literaria sao secundrios como explica9ao da 

obra, porque dependem de uma abordagem mais sociol6gica que esttica, eles s乞o contudo 

prioritarios a compreens乞o das correntes, perodos e constantes est6ticas. Os fatores 

sociol6gicos permitem que se elucide o valor artistico de formas concretas particulares, 

porque a crtica literaria 6 rela9をo de grupos criadores e grupos receptores de varios tipos 

Nessa discuss乞o sobre fatores internos e externos a cria9乞o literaria, Antonio 

Candido4 parte sempre do principio que o escritor desempenha um papel social e 

corresponde a certas expectativas dos leitores, de maneira que a mat6ria e a forma da obra 

que o escritor realiza dependem significativamente da tens乞o entre fantasias proftrndas e 

influ6ncias do meio, uma esp6cie de dialogo entre criador e pablico 

"Em contraposi9乞o 合  atitude tradicional e unilateral, que considerava 
de preferencia a a9豆o do meio sobre o artista, vem-se esbo9ando na 
est6tica e na sociologia da arte uma aten9乞o mais viva para este 
dinamismo da obra, que esculpe na sociedade as suas esferas de 
influ6ncias, cria o seu p貢blico, modificando o comportamento dos 
grupos e definindo rela96es entre os homens."5 

Assim, a literatura passa a ser considerada como um sistema vivo de obras, onde 

umas agem sobre as outras e tamb6m sobre os leitores. Este sistema s6 vive quando os 

leitores decifram, aceitam, ou at6 mesmo deformam as obras, ja que estas nao sao um 

produto fixo e igualmente aceito por qualquer p自blico 

1.1. A Est6tica da Recep戸o 

Nos u ltimos trinta anos, vrios pesquisadores, particularmente os alem乞es, 

trabalharam com o objetivo de determinar o fen6meno da recep9ao liter合ria e teoriza-lo 

No entanto, o termo "recep9乞o" 6 empregado em estudos de literatura comparada 

ha muitos anos. Yves Chevrel6 localiza a primeira ocorr6ncia em 1932, no titulo The 

CANDIDO, Antonio. O escritor e o phblico. In: Literatura e Sociedade, op. cit., 
p. 73-88. 

5 Jbidem, p. 74 

6 CHEVREL, Yves. La Littrature Compare. Paris: Presses Universitaires de France, 
1989, p. 50. Col. Que sais-je 
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Reception of English Literature in Germany, da obra de L. P. Price. Por6m, at6 1970, ele 

era empregado com sentido gen6rico, quando ent乞o apareceram os trabalhos de Hans- 

Robert Jauss e Wolfgang Iser, professores da Universidade de Constan9a, na Alemanha, 

dando-lhe especificidade 

Hans-Robert Jauss apresentou pela primeira vez o programa e os principios 

fundamentais da sua Est6tica da Recep9乞o em uma li9ao inaugural, na Escola de Constan9a, 

em 1967. Os estudos do chamado "grupo de Constan9a" se propagaram rapidamente7. Tais 

estudos definem a Est6tica da Recep9豆o como a teoria que se preocupa essencialmente com 

o fen6meno da comunica9ao liter自ria, situando no centro de suas aten96es as rela96es entre 

o texto e o leitor. 

Em portugus, o termo "recep9乞o" tem sentidos variados. Basicamente6 usado para 

o ato ou efeito de receber; como receber uma carta, receber pessoas, receber convidados 

em casa. Mas, no caso da teoria da recep9ao, o termo vem do alem乞o Rezeption, onde 

possui uma conota9ao, que no existe em portugues, nem em franc6s: a de "apropriar-se" 

Yves Chevrel8 explica que a recep9乞o, proposta pela escola de Constan9a nada tem de 

passiva, ao contrrio, sup6e um ato que deve ir at6 a aprova9o 

Acreditamos que o m6rito da nova e nfase, proposta pelos pesquisadores alemaes,6 

que eles ousaram olhar o texto literario sob um a ngulo que foi durante muito tempo 

considerado como secundrio - o do leitor. Sabe-se que, desde o s6culo XIX, os estudos 

literarios preocupavam-se com a produ9ao da obra (o autor e os fatores hist6ricos que o 

condicionavam) ou com o texto literario propriamente dito. Contrariamente, a Est6tica da 

Recep9乞o prop6e que a comunica9ao literaria seja analisada como um fen6meno circular, 

No Brasil, Luis Costa Lima reuniu alguns artigos de quatro autores: Hans-Robert 
Jauss, Wolfgang Iser, Karlheinz Stierle et Hans Ulrich Gumbrecht, no volume 
intitulado A Literatura e o leitor; textos da Esttica da Recepぐdo (Rio de Janeiro・  Paz 
eT erra, 1980). Mais recentemente, saiu o livro Esttica da Recepcdo e histria da 
literatura, de Regina Zilberman (Sao Paulo: Editora A tica, 1989). Ambos expem as 
linhas mestras, os conceitos centrais da Est6tica da Recep9ao, com o objetivo de 
familiarizar o leitor hracileirn cnm コ  nrvコ  tPnr コ  

8 CHEVREL, Yves. Th6ories de Ia r6ception: perspectives comparatistes. Degrs, Paris, 
n. 34-40,p.j-j 15, 1984. 
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onde a parte emissora e a parte receptora tenham igual implica9ao, constituindo-se numa 

atividade dialtica entre o autor da obra e seu receptor 

Para Jean Starobinski9, que prefacia a tradu9豆o francesa da obra de Jauss, a 

literatura s6 assume concretamente o seu papel hist6rico atrav6s da experi6ncia dos 

receptores. E preciso que os leitores acolham as obras literhrias, deixem-se tocar pelo 

prazer est6tico que elas lhes proporcionam, emitam julgamentos a respeito. Desta forma, 

cada obra 6 aceita ou recusada, escolhida ou esquecida. Quando estes receptores adotam 

um papel ativo e produzem obras novas, instauram-se as tradi96es 

O leitor 6 portanto respons自vel pela permanencia da obra numa tradi9乞o liter自ria e 

sua contribui9ao no pode ser relegada quando se analisa essa permanencia. 

Na elabora9乞o da Est6tica da Recep9乞o, Hans-Robert Jauss e Wolfgang Iser 

incorporaram id6ias de Hans-Georg Gadamer, expostas na obra Verdade e Mtodo, 

publicada em 1960. Gadamer coloca a quest乞o da arte no centro das discuss6es 

desenvolvidas em sua obr&. 

Dentre os conceitos da teoria hermeneutica que esto na base da Est6tica da 

Recep 9ao, ressaltamos o conceito de "hist6ria eficaz" (Wirkungsgeschischte), segundo o 

qual o significado de textos passados pode manter-se no presente. A interpreta9ao de um 

texto deve supor, entao, a presen9a da "hist6ria eficaz" e atuar atrav6s de uma "fus乞o de 

horizontes" (Horizontverschmelzung), que 6 a releitura do texto do passado a partir de seu 

"efeito" (Wirkung) no presente 

Outro conceito de Gadamer que repercutiu na Est6tica da Recep9ao,6 que a 

ess6ncia da obra de arte esta em sua representa9ao (Darstellung) efetiva:6 pr6prio dela ser 

sempre outra, sem que essa alteridade negue a unidade que lhe subjaz. Logo, o receptor da 

obra de arte n乞o 6 um adendo a sua ess6ncia, mas ao contrrio,6 por ela solicitado. Por 

principio, a arte se dirige a algu6m, mesmo que ningu6m a receba 

9 STAROB1NSKI, Jean. [Prefcio de] Hans-Robert Jauss. Pour une esthtique de la 
rception. Paris: Gallimard, 1978, p. 12. 

10 Veja-se Luiz Costa UMA. Hermeneutica e abordagem literria. Teoria da Literatura 
em suas fontes, 2. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983, v. 2, p. 52-83 
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Ele explica a tarefa hermeneutica segundo o conceito de "preconcep9乞o" 

(Vormeinung), que n乞o aceita o acesso puro ao significado autoral como uma simples 

apropria9乞o, mas como a aplica9乞o, a um discurso, das preconcep96es pr6prias do tempo 

hist6rico do receptor. O int6rprete chega ao texto examinando suas preconcep96es, a 

origem e validade destas e assim, embora n乞o possa descartar-se delas, n乞o as instala de 

forma arbitr自ria 

Em consequ6ncia destes principios, todo juizo interpretativo 6 parcial e 

historicamente marcado. A leitura 6 uma apropria9乞o vlida somente se, em vez de impor-se 

ao texto, permitir que este fale a partir das preconcep96es que o int6rprete traz e aplica 

Cada 6 poca carrega consigo uma nova forma de compreender os produtos de outra 6 poca, 

sendo que a alteridade contida no ato de compreender n乞o 6 produto de diferen9as 

individuais, mas de diferen9as hist6ricas. Al6m disso, a passagem do tempo nao representa 

um obstculo, mas 6 condi9ao para o aumento da compreens乞o, porque s6 a distancia no 

tempo possibilita a fixa9乞o de um contexto bem delimitado. Ao contribuir para que o objeto 

analisado n乞o seja recebido pelos p6steros com a mesma preconcep9をo de seus 

contemporaneos, esta distancia facilita o questionamento desse objeto 

Costa Lima, em estudo sobre o autor, explica que, segundo a teoria de Gadamer, o 

ato de compreender nunca 6 absoluto, pois o receptor compreende dentro dos limites 

possibilitados pela situa9乞o em que se encontra: ele nunca esta "diante" da hist6ria, mas 

"dentro" dela. O conceito de "hist6ria eficaz" sup6e que esta nao pode ser totalmente 

captada em fun9ao da sua continuidade, o que refor9a a id6ia da "fusao de horizontes" 

Outro ponto decisivo que emigrou da obra de Gadamer para a Esttica da Recep9o 

foi a "l6gica da questo e da resposta". Segundo este conceito, s6 podemos compreender 

um discurso se compreendermos a pergunta da qual ele 6 uma resposta. No caso da 

literatura, a pergunta a ser reconstituida refere-se primeiro ao sentido do proprio texto, para 

depois referir-se a quele que a fez. Ela visa reconstituir o contexto s6cio-cultural a que 

pertence o discurso objeto. Tal reconstru9ao 6 , por6m, condicionada pelo horizonte do 

int6rprete, cujo esclarecimento constitui a segunda etapa da l6gica da questをo e da resposta 
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As duas etapas est乞o ligadas, conforme a no9ao de "hist6ria eficaz" e nelas opera-se a 

"fus乞o de horizontes". 

Visando determinar as rela96es entre o texto e a leitura que se faz dele, a Est6tica da 

Recep9乞o recorreu a estes conceitos da hermeneutica de Gadamer, adequando-os aos 

estudos de hist6ria literaria. Assim, incorporou a no9乞o de "horizonte de expectativa" para 

indicar o sistema de normas e de atitudes que caracterizam um leitor ou um publico, num 

momento hist6rico preciso. Este sistema de normas permite ao leitor concretizar o sentido 

do texto a partir de caractersticas da pr6pria obra. Pressup6e-se um horizonte de 

expectativa s6cio-cultural e um horizonte de expectativa literrio 

O primeiro 6 resultante de experi6ncias sociais variadas: problemas, condi96es, 

necessidades da vida quotidiana, valores e normas da sociedade, dominio que o leitor tem 

de sua lingua ou da lingua do texto. Tal horizonte de expectativa 6 condicionado por fatores 

extra-literarios. 

O outro 6 o horizonte de expectativa literrio implicado na pr6pria obra, isto , 

condicionado por fatores intra-literrios. Esta 丘  ltima no9乞o de horizonte de expectativa 

literrio tem sido gradativamente abandonada em favor da no9o de horizonte de 

expectativa extra-literrio. 

Analisando e comparando os horizontes de expectativa do publico e da obra, o 

pesquisador identifica a "distancia est6tica" entre um e outro. Segundo Hans-Robert Jauss, 

s6 a dist含ncia est6tica entre o horizonte de expectativa da obra e o do leitor leva este a uma 

experi6ncia nova, a uma mudan9a do seu pr6prio horizonte de expectativa. Se esta distancia 

6acentuada demais, a obra n乞o 6 compreendida e corre o risco de ser rejeitada pelo leitor 

Pode ainda ocorrer que a obra nao seja aceita num determinado momento, mas venha a ser 

reabilitada mais tarde. Hans-Robert Jauss" explica que uma obra pode exigir um longo 

processo de recep9乞o, antes que seja assimilada pelo p自blico. Muitas vezes, alguns de seus 

aspectos podem exigir do p自blico leitor uma compreens乞o que ele nao tem, ainda, em 

determinado momento. Por6m, mais tarde, a evolu9ao das obras instala um novo horizonte 

' JAUSS, Hans-Robert. Pour une esthetique de la rception. Pans: Gallimard, 1978, 
p. 67. 
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literrio e permite que a po6tica anterior, at6 entao desconhecida, torne-se acessivel え  

intelig6ncia 

Ainda baseado em Gadamer, Hans-Robert Jauss aproveitou a no9乞o de fus乞o de 

horizontes nos estudos literarios, como complemento indispens自vel a no9ao de horizonte de 

expectativa, O principio da fus乞o de horizontes 6 importante para a defini9ao do papel do 

crtico na recep9乞o das obras literarias, ja que o valor e o sentido de uma obra se modificam 

atrav6s dos tempos. Segundo Jauss'2, para analisar a experiencia est6tica do leitor ou de um 

pblico de leitores, ocorrida no presente ou no passado, o pesquisador deve considerar os 

dois elementos constitutivos da concretiza9乞o do sentido: o "efeito" produzido pela obra, 

resultado das caractersticas intrnsecas desta, e a "recep 9乞o" determinada pelo destinat自rio 

da obra, levando em conta que a rela9ao entre o texto e o leitor 6 um processo que p6e em 

contato dois horizontes e realiza a sua fusao. 

Para a Est6tica da Recep9ao, as varia96es do trajeto de uma obra atrav6s do tempo 

- as varias leituras a que ela se prestou - constituem os fundamentos da verdadeira 

hist6ria literhria. 

1.2. 0 critico como intermedi豆rio na recep戸o 

Ha, contudo, varios fatores que condicionam ou interv6m no acesso do leitor ao 

texto. O uso de duas express6es - intermediario e mediador - tem sido feito 

indiferentemente, com o objetivo de indicar os suportes materiais ou a interven9乞o de 

pessoas e organismos no processo interliterrio 

A partir de Paul Van Tieghem'3, d-se o nome de intermediarios a queles que 

favorecem as trocas literarias internacionais. Nestas tem-se de um lado a "produ9ao" (a 

cria9谷o literaria) e de outro o "consumo" (o publico ativo ou passivo). Estes intermedirios 

podem ser agentes (pessoas e ambientes humanos) ou instrumentos (obras literarias e 

artisticas) 

12 Jbidenz, p. 259 

13 Conforme P. BRUNEL, C. PICHOIS e A.-M. ROUSSEAU. Qu'est-ce que la 
littrature compare? Paris: Armand Cohin, 1983, p. 42-51 
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Tamb6m tem sido correntemente empregado o termo mediador. Segundo Yves 

Chevrel'4, tal designa9ao engloba tudo o que condiciona as transferencias culturais, sejam 

suportes materiais ou a a9ao de pessoas 

Os viajantes foram os primeiros intermedirios e os estudantes no estrangeiro, as 

bibliotecas e gabinetes de leitura, os sal6es liter自rios, que recebem artistas de varias 

nacionalidades ou que se interessam por autores estrangeiros, tamb6m servem de 

intermedi自rios nas informa96es sobre literaturas estrangeiras. Considerando-se a ignorancia 

do grande publico com respeito a s linguas estrangeiras, o meio mais fcil de acesso a s obras 

primas da literatura mundial foi e continua sendo a tradu9乞o, considerada igualmente como 

intermediario. 

O crtico liter自rio que trabalha para a difusao de obras, nacionais ou estrangeiras, 

escreve artigos ou estabelece contatos 6 um importante intermedihrio 

Mas, em se tratando da Est6tica da Recep9ao, antes de falar no crtico 6 preciso 

definir o papel do leitor. Segundo os pesquisadores alem乞es, ha dois tipos de leitor: o leitor 

impllcito (ou intencional) e o leitor real (ou hist6rico). Nas suas primeiras publica96es, 

Hans-Robert Jauss tende a negligenciar o papel do leitor real e a deter-se especificamente 

no papel do te6rico da recep9をo. As teorias de Wolfgang Iser'5, sobre a no9ao de leitor 

implicito, completam a posi9ao de Hans-Robert Jauss. Nos primeiros momentos, os estudos 

realizados por eles enfocam o leitor ficticio que, da forma como 6 apresentado nos trabalhos 

de Hans-Robert Jauss e Wolfgang Iser,6 tao somente um modelo te6rico. O centro de seus 

interesses nao 6 ainda o leitor real, aquele que efetivamente le 

Por6m, um outro grupo de pesquisadores, conhecido por Grupo de Berlim, liderado 

por Manfred Naumann, membro da Academia das Ciencias de Berlim (Leste), trabalhava 

concomitantemente sobre o mesmo assunto, na antiga Repbblica Democrtica Alema.a Por 

for9a da propria ideologia socialista, este grupo, ao contr良rio do da Escola de Constan9a, 

levava em conta as diversas instancias que intervem na produ9ao de um texto, como sua 

14 CHEVREL, op. CII, 1989, p. 54-56 

15 ISER, Wolfgang. A intera9きo do texto com o leitor. A Literatura e o leitor; Textos da 
Esttica da Recep9do, (Org. por Luis Costa Lima). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, 
p.83・132. 
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leitura e os condicionamentos sociais e econ6micos do leitor real. Em consequ6ncia dos 

debates que se instalaram, os te6ricos da Escola de Constan9a reformularam, a partir de 

1975, seus primeiros postulados, tamb6m incluindo em suas considera96es o carter social e 

hist6rico da leitura 

Desta forma, a teoria da recep9乞o aproximou-se dos estudos comparatistas, para os 

quais os leitores s乞o antes de tudo seres reais, cuja existencia 6 preciso identificar e definir 

Segundo Yves Chevrel'6, o comparatista procura inquirir sobre a identidade do leitor, saber 

a que grupo social pertence, de que maneira esta integrado a tradi9ao literaria de seu pais, 

qual a sua representatividade naquele contexto cultural; o leitor nao 6 extraido do texto, ao 

contrrio, ele 6 colocado frente a frente com o texto 

Sabemos que o crtico 6 antes de tudo um leitor. Ele 6 um leitor real, hist6rico, 

porque escreve as suas impress6es, deixa tra9os marcados de suas leituras, registra sua 

forma pessoal de concretizar o sentido de um dado texto. A leitura crtica 6 uma, dentre as 

vrias maneiras de se ler um texto. Segundo Franco Meregalli'7, esse tipo de leitura tem por 

objetivo ser fiel ao texto e procura respeitar esta fidelidade. Nos seus procedimentos, a 

crtica utiliza a filologia textual, quando isto se faz necessario, dedica-se a pesquisa de 

textos que possam ser situados na mesma s6rie do texto estudado, procura fora da literatura 

dados que possam iluminar o texto, sempre com o intuito de dizer o que 6 o texto 

objetivamente. H自  contudo muitas nuan9as na leitura crtica: da mais objetiva ou textual, at 

aquela impressionista, que reflete sensivelmente o temperamento do crtico 

Aceitamos o principio de que nao ha leitura absoluta. Assim como um determinado 

acontecimento hist6rico pode ser analisado ou interpretado por seus contemporaneos de 

uma certa maneira e ser visto diferentemente no futuro, isto ocorre tamb6m na considera9o 

de textos literhrios e de textos crticos. Logo, pode haver uma crtica objetiva, mas n乞o uma 

crtica definitiva, pois todas as interpreta96es so legitimas desde que tenham uma 

correspond6ncia no texto; elas nao tem, por6m, o mesmo valor, porque enquanto algumas 

16 CHEVREL, op. cit., 1984, p. j 10 

17 MEREGALLI, Franco. Sur la rception litt6raire. Revue de Littrature Compare, 
Paris, n. 2, p. 134-149, 1980. 



13 

so simples repeti96es de interpreta96es ja conhecidas, outras trazem luzes novas para o 

texto criticado. 

Em qualquer destes casos, a leitura crtica deve ser situada no seu contexto hist6rico 

e social, pois todo texto 6 datado, tanto o texto sobre o qual feita a crtica como o texto 

crtico em si-mesmo. 

Franco Meregalli, com base nos principios da Est6tica da Recep9ao, adverte o 

pesquisador sobre alguns aspectos que ele nunca deve esquecer: que o critico julga de seu 

ponto de vista, isto 6 , a partir de seu pr6prio sistema de valores, que 6 tanto mais eficaz 

quanto ele for inconsciente e que a posteridade tem a capacidade de ver na obra significados 

que os contemporaneos n乞o descobriram 

Walter Benjamin'8 ja observara isto quando afirmou que o poder de julgamento 

aumenta com a distancia hist6rica entre as obras e as suas crticas 

Conforme vimos acima, a Est6tica da Recep9乞o analisa em profundidade diferentes 

aspectos da comunica9ao literaria e toma um posicionamento teorico que. n乞o pode ser 

ignorado pelo pesquisador de literatura que trabalhe sobre crtica. Este deve considerar que 

o valor e o sentido de uma obra sをo modificados por sua recep9乞o atrav6s do tempo, que 

todo pesquisador dirige-se a uma obra com interesse e bagagem cultural bem datados, isto 

6, definidos historicamente, nao podendo ignorar o fato de que 6 a partir da sua vis乞o atual, 

resultante esta tamb6m de condicionamentosI socio-culturais precisos, que ele deve 

reconstituir o relacionamento da obra com os p丘blicos de diferentes gera96es passadas 

Decorre dai, nao ser o pesquisador capaz de reconstituir o horizonte de expectativa de uma 

6poca passada de forma id6ntica a quela que efetivamente existiu. Havera sempre uma fuso 

de horizontes como consequ6ncia da tens乞o entre o horizonte contemporaneo e o texto do 

passado. Esta fus乞o pode se operar espontaneamente, o que 6 mais frequente, ou assumir 

uma forma reflexiva e crtica. 

Um outro aspecto a considerar quando se trabalha com critica literaria 6 a sua 

fun9豆o formadora. O discurso crtico sobre as obras tem, sem qualquer sombra de d自vida, 

18 BENJAMIN apud. STIERLE, Karlheinz. Rception et fiction. Podtique, Paris, n. 39, 
p. 315-316, sept. 1979. 



14 

um papel importantissimo na forma9をo da opinio liter自ria. Esta fun9ao da crtica tem sido 

proclamada atrav6s dos tempos e isto independentemente de compatibilidades te6ricas 

Northrop Frye via a crtica como formadora da tradi9乞o cultural 

"[...] n乞o ha meio de obstar que a crtica seja, em todas as situa96es, 
a pioneira da educa9ao e a modeladora da tradi9ao cultural."9 

Assim, segundo ele, se o p立blico dispensa a crtica, ele perde a mem6ria cultural e 

empobrece a pr6pria vida civilizada 

Tamb6m para a Est6tica da Recep9ao, o papel do crtico na defini9o do horizonte 

de expectativa do leitor esta longe de ser subestimvel. Isto porque o crtico6 ao mesmo 

tempo o responsavel pelas condi96es que vao contribuir na forma9ao do sistema de valor de 

um texto e 6 ele mesmo uma resultante deste processo, ja que ele 6 essencialmente um 

leitor. 

Para ilustrar esta fun9乞o formadora da crtica literaria nada melhor do que a 

confiss乞o de um crtico consagrado. Antonio Candido relata sua declara9乞o num 

depoimento sobre a questo das influ6ncias sofridas pela sua gera9乞o. Foi por volta de 

1943, para a "Plataforma da nova gera9乞o", organizada por Mario Neme e se constituia de 

depoimentos publicados semanalmente n'O Estado de So Paulo 

"Pensei e lembro ter concluido que influ6ncia propriamente nao 
conseguia registrar; mas encontrava um escritor mais velho que 
parecia abrir caminho para o tipo de trabalho intelectual que 
desej自vamos fazer, que ja estavamos fazendo, sendo portanto, de 
certa forma, um modelo que nos justificava. Era S6rgio Milliet, 
conforme escrevi na resposta, caracterizando-o como "homem- 
ponte" [..j. "20 

O texto crtico, que 6 de certa forma uma ponte entre o leitor e o texto literrio, tem 

sido indicado como aquele que, melhor que qualquer outro, serve para identificar o 

horizonte de expectativa de uma 6 poca. E nas crticas dos jornais e das revistas que se 

'9 FRYE, Northrop. Anatomia da Crtica. S豆o Paulo: Cultrix, [s. d.}, p. 12 

20 CANDIDO, Antonio. O ato crtico. In: A Educaぐdo pela noite e outros ensaios. Sao 
Paulo: Atica, 1987, p. 123. 
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manifestam, clara ou veladamente, as expectativas do momento. Conforme Joseph Jurt21, o 

horizonte de expectativa de uma 6 poca pode ser facilmente identificado nos seus textos 

crticos, porque a crtica dos jornais e revistas exprime de forma espontanea as conven96es 

de seu tempo. 

Como a tendencia da grande massa do p丘blico e da crtica tem sido sempre de tentar 

fixar o horizonte de expectativa, de estabiliza-lo, decorre dai a importancia, principalmente 

para um estudo de recep9ao, do discurso crtico que se encontra em jornais e revistas 

Com base nos principios acima expostos, analisaremos o papel desempenhado pelo 

crtico literrio na media9乞o entre a obra proustiana e o p立blico leitor, a partir de 

documentos escritos no Brasil. Esta anlise, datada no contexto hist6rico literario dos anos 

noventa, ser uma visao retrospectiva, na medida em que interpretara dados do passado e 

prospectiva, no sentido de que procurar自  compreender e explicar estes dados. Havera 

for9osamente uma fus乞o de horizontes, o dos crticos anteriores, recuperado e atualizado 

segundo o nosso horizonte de expectativa, subjacente a presente analise 

2. Da metodologia e da organiza恒o 

De acordo com os principios te6ricos nos quais fundamentamos esta pesquisa, 

aceitamos que a crtica reflita os valores do contexto cultural e liter自rio no qual esta 

inserida. Ao analisar o material coletado, constatamos a predominancia de certas tendencias 

crticas em determinados perodos da hist6ria liter自ria brasileira. Embora n乞o possamos 

delimit自-las cronol6gicamente de forma rgida, pois houve uma intersec9乞o natural entre as 

diferentes tendencias, que coexistiram e, muitas vezes, alternaram-se,6 possivel identificar a 

dominancia de principios crticos na leitura da obra proustiana. Por exemplo, em pleno 

perodo Modernista, a obra crtica de Tristo de Athayde ilustra a permanencia do dilema 

entre literatura e hist6ria e revela um tra9o da tradi9ao crtica brasileira, que 6 a chamada 

21 JTJRT, Joseph. La rception du roman par la critique de l'entre-deux-guerres. Oeuvres 
et Critiques, Paris, v. 11, n. 2, p. 88, Hiver 77-78 
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"paixえo interpretativa"22. Trist乞o de Athayde viu na cria9乞o liter自ria um modo de 

interpreta9乞o cultural, mais que uma constru9乞o de linguagem, propensao que se acentuou 

na d6cada de trinta, quando ele optou por uma orienta9をo de forte carter religioso, fazendo 

prevalecer os valores hist6ricos sobre os literarios. 

Assim, no decorrer da leitura do corpus da presente tese, agrupamos os documentos 

crticos segundo as caractersticas que apresentavam, por semelhan9a ou oposi9乞o. De um 

lado, as observa96es ressaltando aspectos considerados decadentes, de outro, aspectos 

considerados renovadores; em um grupo domina a procura de mensagens religiosa, moral 

ou ideol6gica; em outro, a busca dos valores est6ticos. Delimitamos ainda, as rea96es 

criticas imediatamente anteriores e posteriores a tradu9乞o da obra; agrupamos tamb6m 

aqueles textos que expressavam o interesse pela t6cnica norteadora da composi9乞o do 

romance ou pela introspec9乞o proustiana, evidenciando-se essa como uma t6cnica de analise 

interior, que teve muitos apreciadores, al6m de seguidores fi6is nas letras brasileiras 

Assim, realizada a leitura dos documentos crticos escritos sobre Proust no Brasil, 

pareceu-nos que se formara na crtica uma no9ao muito pr6xima daquilo que podemos 

chamar de "mito". O trabalho de Ren6 Etiemble sobre Rimbaud23 agu9ou nossa observa9o 

nesse sentido. Efetivamente, como ocorrera com o referido pesquisador durante as etapas 

de seu estudo, ao reunir os documentos crticos que apresentavam tra9os em comum, 

percebemos que palavras, fatos, interpreta96es, voltavam de forma obsessiva. Estas 

repeti96es em torno de uma mesma id6ia instituiram conceitos que acabaram por criar 

certos "mitos" sobre a obra proustiana. Esses, no decorrer do tempo, foram ampliados e,a s 

vezes, substituidos por novas tend6ncias interpretativas. Assim, enquanto algumas 

interpreta96es caam por terra, outras prosperavam, porque correspondiam s necessidades 

afetivas, politicas ou espirituais da 6 poca 

Conforme dados de Joao Alexandre BARBOSA. A paixo crtica. Forma e histria na 
Crtica Brasileira. [prefcio de I Augusto Meyer. Textos Crticos. Sao Paulo: 
Perspectiva, 1986, p. xi-xxxviii. 

23 ETIEMBLE, Ren6.6 LeMythe de Rimbaud. Gendse du mythe. 1869-1949, 2. ed. Paris 
NRF/Gallimard, 1968, v. 1, 544 p. e Le Mythe de Rimbaud. Structure du mythe, ed 
corrigde. Pans: NRF/Gallimard, 1961, v. 2, 453 p 
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Ao nos referirmos a exist6ncia de um mito Marcel Proust entre os intelectuais 

brasileiros, tomamos a expresso "mito" na accep9ao usual do termo, ou seja, como 

"fbula", "inven9乞o" ou "fic9をo"24 

Visando ressaltar a genese e a evolu9ao desse "mito" nos conceitos crticos 

analisados, apresentaremos os textos, dentro de cada capitulo, em ordem cronol6gica 

Selecionamos os aspectos que se mostraram dominantes no contexto geral da crtica 

proustiana em nosso pais e que passam a constituir os diferentes capitulos da tese, sendo 

que cada capitulo 6 subdividido de acordo com a l6gica dos diversos documentos 

envolvendo determinados temas. 

No entanto, o primeiro e o 立  ltimo capitulos se distinguem dos demais. No 

"Panorama da recep9ao crtica de Marcel Proust no Brasil" examinamos, de incio, os 

mediadores que intervieram mais significativamente entre os primeiros leitores crticos e a 

obra proustiana. S乞o eles: o nmero de homenagem publicado pela Nouvelle Revue 

Fran5aise em 1923, o capitulo do livro de Benjamin Cr6mieux, XXme siecle, que trata de 

Marcel Proust e o curso de literatura comparada ministrado pelo professor franc6s Paul 

Hazard, em 1926, no Rio de Janeiro. Depois, adotando o crit6rio da maior para a menor 

repercusso que alcan9aram dentro da crtica, agrupamos os outros mediadores da obra 

proustiana no Brasil 

O panorama se restrige a limita9乞o temporal que estabelecemos, isto d , at6 1963, e6 

detalhado nos seis capitulos seguintes de forma descritiva e analitica 

O u ltimo capitulo, intitulado "Rumos da crtica proustiana ap6s 1964", resultou de 

um acr6scimo posterior, quando o material delimitado para estudo estava integralmente 

agrupado e explorado segundo a orienta9乞o temtica referida. Diante da riqueza do material 

Contudo, sabemos que o emprego desse termo 6 atualmente um tanto equvoco, pois 
no nosso sculo, os etn6logos, soci6logos e historiadores de religi6es passaram a 
empreg自-lo com o sentido de tradi9ao sagrada, revela9ao primordial, modelo 
exemplar, isto 6 , o voc自bulo passou a designar uma histria entendida como 
verdadeira, tal como o compreendiam as sociedades arcaicas. 
Se na Grcia, o mito inspirou e guiou a poesia pica, a trag6dia, a com6dia e tambdm 
as artes plsticas, esta mitologia classica sofreu uma crtica racionalista, saindo dela 
radicalmente desmistificada. Por esta razao, mais de dois mil anos depois, em todas as 
linguas europias, o vocbulo mito ainda denot uma fic9ao, sendo correntemente 
empregado com este sentido. 
Conferir Mirc6a ELIADE. Mito e Realidade. So Paulo: Perspectiva, 1972, 183 p 
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produzido pela crtica ap6s este perodo pareceu-nos necessrio aproveit-lo no sentido de 

indicar os rumos que ele aponta 

Sabe-se que na d6cada de sessenta a crtica brasileira passou por modifica96es 

senslveis, deixando aos poucos os rodap6s dos jornais e retirando-se para o a mbito dos 

estudos acad6micos, nas Universidades. Considerando que as teses universitrias, por suas 

caractersticas especificas, extrapolam os limites deste trabalho, incluimos apenas a crtica 

publicada em jornais, revistas e livros, classificando-a segundo sua natureza: resenhas de 

livros de Proust e sobre Proust, reportagens e noticias sobre eventos ligados ao escritor e 

sua obra, ensaios e artigos, publica96es em livros. Finalmente, tambem comentamos alguns 

documentos crticos de carter acad6mico, produzidos p6r universitrios e publicados em 

livros e revistas literarias dirigidos ao p自blico iniciado em literatura 

A variedade do material deixa perceber, al6m da reitera9o de temas configurados 

anteriormente, pelo menos duas perspectivas: uma, pontual, de artigos, resenhas e 

reportagens, que surgem em resposta a fatos bem delimitados (publica9ao de biografias de 

Proust, reimpress乞o da obra traduzida, adapta96es do romance proustiano para o cinema, 

eventos comemorativos de datas relativas a vida do escritor); outra, menos ocasional, 

resultante de investiga96es e trabalhos acad6micos que analisam Proust sob a 6 tica de novas 

orienta96es te6rico-crticas. Divergem, sobretudo, com rela9乞o ao publico a que se dirigem 

Adotando, portanto, a fei9乞o mais panormica do primeiro capitulo, esse u ltimo 

distingue-se dos demais. Ambos circundam aqueles nos quais o crit6rio temtico foi 

dominante para a analise da documenta9乞o recolhida, identificados a seguir 

O segundo capitulo - "A crtica entre a decadencia e a renova9ao" - trata dos 

documentos crticos escritos no Brasil sobre Proust, onde ficou claro, pela anlise, a 

dualidade "decad6ncia" versus "renova9ao" na visao da obra proustiana 

No terceiro capitulo - "A crtica a sombra das mensagens moralistas" - reunimos 

os documentos cuja viso crtica esth marcada pela tendencia a espiritualidade, ao 

moralismo ou a busca de principios ideol6gicos na obra de Proust. Entre estes documentos 

estao alguns dos ja citados no segundo capitulo, seguidos de outros que, de certa forma, 

continuaram na trilha aberta por aqueles, consolidando o mito do Proust amoral 
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Quase todos estes primeiros textos mostraram que seus autores foram tamb6m 

sensibilizados pelos valores esteticos da obra de Proust, aspecto no qual foram 

posteriormente seguidos por um grupo bastante significativo de crticos. Estes perceberam a 

importancia da est6tica proustiana, que envolvia, numa manifesta9ao artistica especifica - a 

literria - toda a extens乞o das diferentes formas em que o dom artistico se pode manifestar 

ー  mムsica, pintura, teatro - e descobriram na Recherche um universo filtrado pela arte 

Tais documentos s乞o estudados no quarto capitulo - "A critica a luz dos valores 

est6ticos". 

Al6m de expressarem sensibilidade aos valores est6ticos, alguns crticos procuraram 

nos diversos elementos que comp6em o romance - ambiente, personagens, enredo - 

caractersticas que revelassem a t6cnica com que tinham sido elaborados. Estes documentos 

so estudados no quinto capitulo - "A crtica em busca da t6cnica" - entre os quais a tese 

de Alvaro Lins, que aparece como o ponto alto do corpus desta pesquisa, substituindo as 

concep96es anteriores do Proust decadente ou amoral e refor9ando a id6ia de um autor 

cujos objetivos eram puramente estticos 

No sexto capitulo - "A crtica nos caminhos da introspec9ao proustiana" - 

examinamos textos, de diferentes perodos, para os quais a obra proustiana representou 

sobretudo um instrumento de analise da psicologia humana, um estudo introspectivo, 

levando tanto o seu autor, quanto os seus leitores, a um mais profundo conhecimento de si 

mesmos e do ser humano em geral. Alias, o mito do Proust analista da alma permeou a 

recep9乞o da obra proustiana em todo o perodo compreendido por esta pesquisa 

O s6timo capitulo - "Do interesse latente para o entusiasmo efusivo" - analisa os 

diversos fatores que tiraram a obra de Proust de uma posi9ao de desconhecimento 

respeitoso para introduzi-la definitivamente no contexto literhrio brasileiro 

A transcri9ao que fazemos das crticas, algumas relativamente longas, t6m o intuito 

de torn自-las conhecidas, ja que elas foram publicadas em jornais e revistas literarias cujas 

edi96es estao esgotadas ou s乞o de circula9ao restrita. Em sua maioria, sao textos dificeis de 

serem encontrados, at6 mesmo em bibliotecas 
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Tamb6m nao foi fcil a decisao de organizar os capitulos em agrupamentos 

temticos, pois conhecendo o material, sabiamos que cada texto crtico nao se restringia a 

uma u nica perspectiva. Em decorrencia disso, ha um vaiv6m dos autores nos diferentes 

capitulos. Se isso toma, por vezes, cansativa a leitura, no entanto, nos pareceu indispens自vel 

correr o risco da repeti9ao dos autores para n乞o incorrermos numa classifica9o 

excessivamente rgida dos documentos estudados, o que levaria a uma no9ao falsa do seu 

conte立do real. 

Integram a tese dois anexos. O anexo 1 6 constituido pela listagem dos textos 

crticos publicados no Brasil sobre a obra de Marcel Proust, apresentados em ordem 

cronol6gica de publica9乞o e por uma amostragem destes documentos, consistindo em 

alguns textos curtos que, pela divulga9豆o restrita que tiveram e pela importancia da sua 

repercusso dentro da crtica proustiana, pareceu-nos interessante reproduzir 

O anexo 2 re自ne dois graficos indicativos da frequ6ncia de publica9をo dos textos 

crticos - por dec6nio - no perodo estudado (de 1923 a 1992) e curiosidades 

relacionadas a recep9ao de Marcel Proust pela crtica brasileira, tais como a notifica9ao da 

cria9乞o do Proust Clube pelo boletim numero 1 (1950) da Soci't des Amis de Marcel 

Proust et des Amis de Combray ou c6pias de alguns poemas dedicados a Proust por seus 

admiradores brasileiros, entre outras 
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CAPITULO 1 

PANORAMA DA RECEPCAO CRiTICA DE PROUST NO BRASIL 

(1922-1963) 

O corpus desta pesquisa 6 constituido pela quase totalidade dos documentos crticos 

escritos no Brasil sobre a obra proustiana. Como os primeiros exemplares do romance 

proustiano ー  A la recherche du temps perdu - chegaram ao Brasil no inicio da d6cada de 

vinte, consideramos, para efeitos deste estudo, os documentos escritos a partir daquele 

perodo. 

At6 1947, ano anterior ao do incio da tradu9乞o de Em busca do tempo perdido, a 

nossa bibliografia conta com dezessete (18) referencias, entre artigos de jornal e ensaios 

publicados em revistas especializadas ou em coletaneas de textos crticos 

De 1948 a 1963, esta mesma bibliografia apresenta cento e trinta e seis (136) 

referencias, onde constam muitos artigos publicados em jornais ou em nmeros especiais de 

revistas literarias dedicados 良  obra de Proust, alguns ensaios em coletaneas e quatro livros 

Na d6cada de sessenta, houve uma diversifica9豆o da atividade crtica literria no 

Brasil, que foi deixando, aos poucos, os rodapes dos jornais e os suplementos literarios, 

para se transformar prioritariamente numa crtica academica, resultado sobretudo da 

expans乞o das Universidades e de seus cursos de pos-gradua9ao. Consideramos que a 

inclus乞o das publica9oes acad6micas, sobretudo das teses de mestrado e doutorado, pelas 

peculiaridades dos textos academicos a serem analisados e por sua reduzida difusao junto 

ao publico, levaria esta pesquisa a assumir caractersticas diversas das estabelecidas. N乞o foi 

por isso considerada a publica9ao academica, salvo as teses escritas ate 1963 que foram 

publicadas. Contudo, relacionando os textos crticos publicados em jornais e revistas de 

grande circula9乞o nos 丘  ltimos trinta anos, obtivemos sessenta (63) refer6ncias, o que 

evidencia uma redu9ao na produ9乞o critica sobre Marcel Proust 
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A partir da d6cada de sessenta, a aten9ao dos crticos foi incentivada a voltar-se 

preferencialmente para os autores brasileiros. Literatura e realidade nacional25, coletanea 

de artigos escritos por Eduardo Portella, entre 1959 e 1962, ilustra a ideologia que animava 

boa parte dos produtores da cultura e da literatura no Brasil de ent乞o. Num tom 

recriminatorio e de cunho profundamente nacionalista, o autor acusa os literatos brasileiros, 

ele incluso, de nao serem suficientemente conscientes de sua realidade. Ele prop6e o 

afastamento dos modelos euro-ocidentais e a tentativa de cria9乞o de modelos pr6prios 

Eduardo Portella acusa a crtica literaria brasileira de ser alienada, caracterstica que 

tem em comum com todos os outros campos do complexo cultural do pais. Para ele, o 

campo da literatura nacional permanecia pouco explorado, enquanto os crticos brasileiros 

dedicavam-se a estudar Proust, Kafka ou Ibsen, nao cuidando sequer em olhar o autor 

estrangeiro sob um ponto de vista brasileiro 

V自rias hip6teses podem configurar-se a partir desses dados: um recrudescimento de 

interesse pelo nacional, de cunho ideolgico e polltico, e uma consequente diminui9乞o de 

aten9o aos estrangeiros; a dilui9ao da penetra9きo da literatura francesa que, por muito 

tempo, fora determinante em influxos de origem varia; a incorpora9ao definitiva da obra ao 

contexto receptor, reduzindo o impacto da novidade das primeiras leituras e da pr6pria 

tradu9乞o. 

Paralelamente, outros textos surgiram (resenhas, artigos informativos, ensaios 

crticos e livros) merecedores igualmente de um estudo. Tais documentos servir乞o de base 

para que possamos, no 丘  ltimo capitulo desta tese, apontar as caractersticas da crtica 

proustiana brasileira naquele perodo 

A organiza9ao do presente capltulo segue o criterio de maior para menor 

repercussをo do texto na critica proustiana brasileira, sem entrar no valor propriamente 

literario dos documentos. Um fator, que contribuiu para que determinado texto fosse mais 

citado que outro, foi a anterioridade cronolgica, pois os textos precursores foram muito 

25 PORTELLA, Eduardo. Literatura e realidade nacional, 5. ed. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1975, 108 p. 
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udos e divulgados durante o perodo que marcou o pice do interesse pela obra proustiana 

no Brasil. 

1.1. Os primeiros mediadores 

Foi pela intermedia9乞o dos modernistas que a obra proustiana ingressou no contexto 

literario brasileiro. O numero especial da Nouvelle Revue Franぐa/se26 dedicado a Proust, o 

livro de Benjamin Cremieux, XXme siecle27 e o curso de Literatura Comparada ministrado, 

em 1926, por Paul Hazard, no Rio de Janeiro, serviram, entre outros de menor repercussao, 

como mediadores no processo de recep9ao entre os modernistas brasileiros e a obra 

proustiana. 

No ltimo n自mero da revista Klaxon, na se9ao intitulada "Cr6nicas", onde eram 

apresentados os livros e revistas recentemente publicados, encontramos o seguinte anuncio, 

acusando recep9o 

"NOUVELLE REVUE FRANCAISE, admirvel numero, de 400 
pginas, consagrado a Marcel Proust, o extraordinrio romancista 
moderno franc6s, falecido em novembro u ltimo. Os mais brilhantes 
nomes da atual gera9乞o francesa entre os quais Barres, Val6ry 
Larbaud, Paul Val6ry, Cr[6]mieux, Souppault, publicam nesse 
nmero belos artigos sobre a vida e a obra do autor de Sodome et 
Gomorrhe."28 

A se9をo n乞o esta assinada, mas o redator 6 enftico: "o extraordinario romancista 

moderno francs". Se o primeiro adjetivo n乞o deixa duvidas quanto ao carter elogioso, 

sintoma da admira9ao por Proust de quem escreve, o segundo e muito mais complexo na 

sua conota9ao. Dada a postura vanguardista da revista, podemos supor que "moderno" 

signifique novo, presente, progressivo, libertador segundo express6es de Mario de Andrade, 

na defini9乞o que deu do seu tempo. Merece ressalva tamb6m a express豆o "autor de Sodome 

zo NOUVELLE REVUE FRANCAISE, HOMMAGE A MARCEL PROUST, Paris, v. 
20,n. 112,340p.,Oljan. 1923. 

27 CREMIEUX, Benjamin. Xdme sicle. Paris: Gallimard, 1924 

28 CHRONICAS: LIVROS E REVISTAS. Klaxon, mensirio de arte moderna, So 
Paulo, p. 30, dez./jan., 1922/1923. 
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ei Gomorrhe", pois era este o u ltimo volume de A la recherche du temps perdu29 publicado 

at6 aquela data. Os volumes seguintes (La Prisonniere, Aibertine Disparue e Le Temps 

retrouvd) foram publicados posteriormente 

Assim, Proust n乞o era, para os leitores de entao, o autor de A Ia recherche du temps 

perdu, mas o autor de Du c6td de chez Swann, de A l'ombre desjeunes 戸lies enfleur ou de 

Sodome ei Gomorrhe. Importante dado a considerar, quando se procede a analise da critica 

do perodo que, por for9a das circunstancias, s6 podia ter uma vis乞o parcial da obra, sem 

no9乞o da estrutura ciclica e fechada que eia assumiria depois 

Este nムmero especial da Nouvelle Revue FranF aise foi citado nos principais 

documentos crticos que apareceram no decenio sobre a obra proustiana : o ensaio de 

Tristao de Athayde, em 19283o e o de Jorge de Lima, em 19293' 

N乞o 6 exagero afirmar que todos os documentos escritos, no Brasil, sobre a obra de 

Marcel Proust, nas d6cadas de 20 e 30, se amparavam no ensaio de Tristをo de Athayde ou 

diretamente neste volume da Nouvelle Revue Fran9aise, cujos preciosos depoimentos 

cont6m elementos que serao desenvolvidos mais tarde pela crtica proustiana, mesmo se 

alguns destes aspectos sao, ainda, apenas aludidos nesta edi9ao francesa 

Assim, no n自mero especial da Nouvelie Revue Franぐ  aise, Marcel Proust 

comparado a Montaigne, Balzac, Anel, Saint-Simon, Stendhal, Maine de Biran, Flaubert 

Aspectos de sua obra sをo cotejados com a filosofia de Bergson, com a psicanalise de Freud, 

com a teoria da relatividade de Einstein. O trabalho do escritor, que buscou na pr6pria 

experiencia e na sociedade em que vivia a mat6ria prima de seu romance, foi comparado ao 

de uma abelha, que fabrica o mel do nectar de muitas flores; foi tamb6m comparado ao 

trabalho de um entomologista, pela precisao cientifica que punha nas analises de suas 

cobaias humanas, dissecadas como insetos. Estas compara96es tornaram-se clich6s, 

frequentemente reempregados pelos crticos brasileiros 

A partir de agora ser indiferentemente empregado o ttulo completo ou abreviado 
como Recherche. 

ATHAYDE, Tristo de [Alceu de Amoroso Lima]. Marcel Proust. In: Estudos - 
segunda srie. Rio de Janeiro: Terra de Sol, 1928, p. 147-184. 

31 LIMA, Jorge de. Proust. In: Dois ensaios. Macei6:6 Casa Ramalho, 1929, p. 11-83 

29 

30 
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Isto tamb6m ocorreu com os tra9os que descreviam Marcel Proust fisica e 

espiritualmente: a conhecida mod6stia, o desejo exagerado de agradar os que o cercavam, 

manifestado por um excesso de gentilezas e polidez; a mem6ria excepcional, que gravava os 

minimos detalhes, aliada a uma curiosidade insacivel e ajudada por um dom de observa9o 

tamb6m excepcional - dizia-se que tinha a visao polivalente de uma mosca, que v6 em 

todas as dire96es; a extrema sensibilidade, que o levava muitas vezes a ser por demais 

suscetivel, sendo que se falou at6 em dons divinat6rios. Estas caractersticas se tornavam 

virtudes na medida em que eram associadas a uma grande intelig6ncia, a um amor declarado 

pela verdade, pela investiga9ao cientifica, pela imparcialidade na analise. Alguns atribuiram 

muitas destas caractersticas a sua hereditariedade judia e o compararam tamb6m nisso a 

Montaigne e a Bergson. Foram ainda observados seus profundos conhecimentos em arte e 

literatura, seu dom para as letras, a consciencia aguda dos problemas de seu tempo, uma 

admira9乞o especial pela literatura inglesa. Por ser belo e plido, foi fisicamente comparado a 

um prncipe persa; o preciosismo ao falar - "a Ia Montesquiou", como era a moda entre os 

dandys da 6 poca - e a voz velada, tamb6m faziam parte do repert6rio descritivo 

Mas foi sobretudo no que se refere s caractersticas da obra que os pontos 

enfocados pela Nouvelle Revue Franぐa/se foram depois retomados, s vezes aprofundados, 

por muitos de nossos crticos. Referiram-se eles a dificuldade que a obra apresentava aos 

seus leitores iniciantes e ao encanto desta mesma leitura, para os que conseguiam superar os 

primeiros trope9os. Estas dificuldades foram atribuidas por muitos a falta de composi9ao do 

romance, enquanto outros trataram de provar que a ausencia de estrutura do romance era 

apenas aparente; alguns atribuiram as dificuldades a prolixidade da linguagem,a s mincias 

da descri9乞o,a morosidade da trama, 良  espessura da obra,a complexidade ou a intensidade 

emocional da frase proustiana. Para outros ainda, foi o carter inovador da obra - misto de 

romance e ensaio - que surpreendeu e muitas vezes confundiu o leitor. Referiram-se 

tamb6m a anlise detalhada e em profundidade, caracterizada por uma atitude cientifica, seja 

na pintura dos costumes da sociedade francesa, seja no estudo dos sentimentos humanos,a 

relatividade na concep9乞o do amor,a dissocia9ao dos sentimentos classicos, ao papel do 

tempo e ao papel da mem6ria,a fun9をo do "eu" narrador, ao impressionismo,a ironia sutil, 

0 ● 鵬  電  ，  
~ c* Setodal de Cincias Sociais 。 Rllm敵触伽~ 
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aaus6ncia de principios morais e religiosos. Finalmente, a procura das "chaves" do 

romance, fartamente explorada na Nouvelle Revue Franぐaise, tamb6m dara assunto para 

muita discussao posterior 

A titulo de ilustra9乞o do que acabamos de afirmar, recorremos ao ensaio de Tristao 

de Athayde sobre Marcel Proust, sem entrar ainda nos detalhes deste estudo. O autor 

come9a assim seu texto: 

"No dia seguinte a morte de Proust, dizia Rosny numa frase, muito 
simples mas muito exata, o essencial sobre ele:ー  'Proust, c'est du 
nouveau'. "32 

Na verdade, esta frase de Rosny, dirigida a Barres, foi citada por este em carta a 

Rivi6re, que consta na pagina 22 do volume de homenagem da Nouvelle Revue Fran9 aise33 

Se o incio do ensaio 6 indicio de que seu autor conhecia o numero especial da referida 

revista, os subtitulos de seu estudo o comprovam: "A complexidade de Proust", "A 

dissocia9乞o da personalidade", "Sob o signo da mem6ria", "A intermit6ncia mental", "As 

duas psicologias", "O espirito do tempo", "A sensibilidade proustiana", "A metafrvola" 

(esta expresso composta das palavras "metafisica" e "frivolidade" 6 uma cria9ao de Tristo 

de Athayde, depois consagrada pela critica proustiana), "O cronista da decadencia", "Nova 

esp6cie literhria", "Proust obscuro", "O humour [sic] de Proust", "O espirito e a natureza" 

A constata9ao real9a a importをncia do numero da Nouvelle Revue Franぐ  aise na 

intermedia9ao entre a obra proustiana e o leitor brasileiro 

Estes elementos ressurgem igualmente no artigo de Jorge de Lima34, que ali 

imprimiu as marcas da sua leitura pessoal da obra de Marcel Proust, assim como foram 

tamb6m retomados em muitos outros textos crticos 

Constatamos, ent乞o, que a publica9乞o da Nouvelle Revue Fran9a/se serviu de apoio 

para muitos textos crticos brasileiros, s vezes com referencia expressa, outras vezes sem a 

32 ATHAYDE, op. cit., 2. ed. Rio de Janeiro: Civiliza9ao Brasileira, 1934, p. 127 

33 Segundo Barres, ele a teria ouvido de Rosny ainda na vdspera, isto 6 , em 01 de 
dezembro de 1922, pois a carta data de 2 de dezembro, e nao, como quer Tristo de 
Athayde, no dia seguinte a morte de Marcel Proust, que ocorreu em 18 de novembro 
daquele ano. 

34 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929 
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devida indica9豆o, e isto ao longo de varias d6cadas. Ilustra-o um artigo de Sdrgio MilIiet35 

no qual faz extensa refer6ncia a este nmero da Nouvelle Revue Franfa/se, onde 

colaboraram os principais escritores daquele momento, al6m de alguns amigos i ntimos de 

Marcel Proust, que contribuiram com suas recorda96es pessoais, no interesse de um melhor 

conhecimento da biografia do romancista 

S6rgio Milliet tamb6m reconhece que algumas observa96es constantes deste volume 

da Nouvelle Revue Franぐa/se tornaram-se lugares comuns da crtica literaria proustiana 

Entre eles, cita a compara9ao de Proust com Montaigne e Balzac, feita por L6on Daudet; a 

afirma9ao de Rosny Ain6 "Proust c'est du nouveau." repetida por Barres; a novidade dos 

m6todos usados por Proust na analise psicol6gica realizada no romance, ressaltada por 

Edmond Jaloux; o reconhecimento da importancia da obra proustiana por Thibaudet e 

Val6ry Larbaud 

Outro importante fator intermedirio na recep9乞o da obra proustiana pela crtica 

brasileira foi a divulga9ao do livro de Benjamin Cr6mieux, XXme sicle 

Na revista modernista Esttica, Prudente de Morais Neto36 discutiu os principios de 

Cr6mieux, que considerou os b ltimos vinte e cinco anos da literatura como uma ca9aa 

personalidade. No seu estudo, Cr6mieux analisava Gide, Proust, Freud, Pirandello que, 

segundo ele, exploraram as fraquezas psicol6gicas do ser humano. Segundo o autor, a 

personalidade humana foi fragmentada em diferentes e sucessivos "eus", conforme a 

diversidade dos momentos vividos. O mon6logo interior, desenvolvido principalmente por 

Gide, Proust e Freud, procurava a tradu9ao automtica do mecanismo do pensamento, o 

que levou a literatura francesa a um super realismo 

N乞o cabe aqui analisar o conteudo do artigo de Prudente de Morais Neto, mas 

interessa-nos a sua conclusao, porque ali ele contrasta as duas literaturas naquele preciso 

momento: 

35 MILLIET, S6rgio. Didrio Crtico, 2. cd. Sao Paulo: Martins! Ediisn 1981 v 6 n 
201-207. 

36 MORAES NETO, Prudente de. Sobre a sinceridade. Esttica. Rio de Janeiro, v. 1, n 
1, p. 159-164, set. 1924. Revista Trimestral. 
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"Nosso problema literrio6 diferente do dos franceses, mas tem com 
o deles alguns pontos de contato. Enquanto tratamos de formar uma 
literatura, eles tratam de re-formar a sua. Se os fins se parecem, os 
meios sao opostos. Precisamos nos libertar das influencias 
estrangeiras o bastante pra [sic] termos fisionomia pr6pria. Eles 
precisam se submeter o mais possivela s influ6ncias estranhas. [...J O 
Brasil 6 novo. Menino ainda. A Fran9a tenta rejuvenescer."37 

O referido artigo pode ser considerado sob pelo menos doisa ngulos. Por um lado, 

como divulgador do livro analisado e das teorias ali tratadas, entre elas o mon6logo interior, 

que Moraes Neto chama de "psicologia proustiana". Por outro, exp6e com todas as letras o 

"problema literario" do momento, que se constituia na necessidade, agudamente acusada 

pelos nossos homens de letras, de formar uma literatura com fisionomia pr6pria, livre de 

influencias estrangeiras. Tal documento 6 tanto mais representativo da ambigidade vivida 

pelos literatos brasileiros, pois mostra que, na mesma medida em que Prudente de Moraes 

Neto proclamava querer se livrar das influ6ncias exteriores, ele toma um livro estrangeiro 

como assunto de seu artigo. Assim, os 丘  ltimos pargrafos citados ilustram perfeitamente a 

contradi9乞o, o dilema vivenciado pelos escritores brasileiros daquele momento: eles 

desejavam liberar-se das influ6ncias estrangeiras e, neste caso, quando se diz estrangeiras, 

compreenda-se sobretudo francesas, mas era fora das fronteiras brasileiras, sobretudo na 

Fran9a, que eles iam procurar os modelos e as t6cnicas 

Este mesmo livro de Cr6mieux foi tamb6m assunto de uma critica de Carlos 

Drummond de Andrade, em A Revista, assinada simplesmente "C."38. O autor focalizou 

quase que exclusivamente o capitulo de Cr6mieux sobre Proust, por considera-lo o mais 

importante do livro. Tamb6m esta resenha confirma o papel desempenhado pelo livro de 

Cr6mieux como divulgador do pensamento do escritor franc6s que, naquele momento, era 

para Carlos Drummond de Andrade ainda t乞o somente o autor de Sodome ei Gomorrhe 

Por outro lado, mais de uma refer6ncia ao curso de Literatura Comparada, 

ministrado por Paul Hazard, no Rio de Janeiro, permite concluir que ele realmente 

contribuiu para a forma9乞o do horizonte de expectativa em rela9ao a obra proustiana, 

37 Ibidem, p. 164 

38 C. [Carlos Drummond de Andrade]. Frana. A Revista, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p 
52-53, ago. 1925. 
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facilitando e incentivando a sua leitura. A importancia desse fator intermediador acentua-se 

na medida em que alguns dos leitores, sensibilizados pelo curso, tamb6m se tornaram 

intermediarios de grande repercuss乞o, criando a partir dali uma rea9乞o em cadeia. Entre eles 

estava Trist乞o de Athayde que na introdu9乞o de seu primeiro artigo sobre Proust explicou 

"Assim 6 que me ocorre aproximar [Stendhal e Proust], por ocasio 
do curso tao fino e penetrante que esta fazendo o Sr. Paul Hazard."39 

Tamb6m Humberto de Campos nos fornece indicios da intermedia9豆o de Paul 

Hazard para a divulga9乞o de Proust. Ao comentar o livro Canta, meu cora戸o, da poetisa 

Laura Margarida de Queir6s, publicado no Rio de Janeiro em 1929, o crtico da-nos a 

seguinte indica9乞o sobre as concep96es estticas de Paul Hazard 

"Em uma referencia a obra de Proust e a sua tortura de psic6logo, 
escrevia, h自  quatro anos, o Sr. Paulo Hazard: Proust fail la sculture 
avec pointes d'aiguilles [sic]".40 

Mais tarde, Brito Broca4' confirmou o papel desempenhado pelo comparatista 

franc6s como intermedirio da recep9をo de Proust no Brasil. Ele conta que aquele professor 

do Col6gio de Fran9a veio ao Rio de Janeiro, em 1926, em miss乞o do Instituto Franco- 

Brasileiro de Alta Cultura. Ali ministrou dois cursos: um na Academia Brasileira de Letras e 

outro na Escola Polit6cnica do Rio de Janeiro e suas conferencias atualizaram os 

conhecimentos dos literatos brasileiros em rela9ao a literatura francesa daquele momento 

Brito Broca citou um artigo de Joao Ribeiro, publicado no jornal O Estado de So Paulo, 

de 28 de agosto de 1926, onde este observava que, depois da passagem de Paul Hazard, 

intensificou-se o interesse pela obra proustiana, sendo que Jo乞o Ribeiro nをo falava em "ler" 

mas em "reler" Marcel Proust "sem embargo de suas difus6es e prolixidades psicol6gicas", 

com o que Brito Broca concordou plenamente 

ATHAYDE, Tristo de. A mhsica em Stendhal e Proust. In: Estudos - primeira sdrie 
Rio de Janeiro: Terra de Sol, 1927, P. 180-190, P. 181 

4o CAMPOS, Humberto de. Crtica - 1., 2., 3., 4. sries. Rio de Janeiro/Sao Paulo/Porto 
Alegre: Mrito, [s. d.], p. 144-145. Obras completas do autor 

4lBROCA, Brito. Sugest6es de uma bibliografia. In: Letras Francesas. Sao Paulo 
Conselho Estadual de Cultura, 1969, p. 257-260 
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"Realmente, a voga de Proust no Brasil veio tamb6m dai [...]."42 

1.2. Documentos de grande repercuss五o na critica proustiana brasileira 

Tornou-se lugar-comum, na crtica proustiana brasileira, afirmar que a primeira 

crtica identificada foi o artigo de Gra9a Aranha (1868-1931) sobre Marcel Proust43, em 

1925. 

O texto de Gra9a Aranha 6 realmente significativo pelo seu tom incisivo e por ser 

representativo do espirito da sua 6 poca, sendo at6 mesmo o seu autor considerado um dos 

mentores da Semana de Arte Moderna, em 1922, conforme sugere Mrio de Andrade, na 

confer6ncia lida no salao da Biblioteca do Minist6rio das Rela96es Exteriores do Brasil, em 

30 de abril de 1942, no Rio de Janeiro44. 

Entre os "modernos europeus" atacados por Gra9a Aranha, como refere Mrio no 

mencionado texto,6 de supor que estivesse tamb6m Marcel Proust, pois foi possivelmente 

na Europa que Gra9a Aranha teve seu primeiro contato com a obra de Proust. Sendo um 

dos mentores e um dos porta-vozes do movimento modernista de 22, o artigo de Gra9a 

Aranha sobre Proust pode ser sintomtico da rea9乞o de alguns outros escritores brasileiros 

daquele momento. Sua crtica sobre a obra proustiana espelha, na inquieta9乞o, o espirito do 

tempo no qual foi gerada: a insubordina9ao aos modelos liter自rios europeus, que 

considerava decadentes, o desejo de renova9ao na procura do autenticamente nacional, a 

valoriza9乞o da intui9乞o, da espontaneidade e do inconsciente na cria9ao artistica 

42 Jbidem, p. 259. 

43 ARANHA, Gra9a. Marcel Proust. In: Espfrito Moderno. Sao Paulo: Monteiro Lobato, 
1925, p. 99-100. 

Ali, ao comentar o Movimento Modernista, M自rio de Andrade afirma nao ter sido ele 
o mentor da Semana de Arte Moderna de 22 e sugere que a iniciativa foi de Gra9a 
Aranha: 
"E eis que Gra9a Aranha, c6lebre, trazendo da Europa a sua Esttica da Vida, vai a 
So Paulo, e procura nos conhecer e agrupar em torno da sua filosofia. Ns nos riamos 
um bocado da Esttica da Vida que ainda atacava certos modernos europeus da nossa 
admira9ao, mas aderimos francamente ao mestre. E algu6m lan9ou a iddia de se fazer 

uma semana de arte moderna, com exposi卿de artes pl合sticas, concertos, leituras de 
livros e conferncias explicativas". Conferir Mrio de ANDRADE. Aspectos da 
Literatura Brasileira, 5. ed. Sao Paulo: Martins, [s. d.], p. 234-235. 
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Na mesma 6 poca em que Gra9a Aranha publica seu artigo sobre Proust, Carlos 

Drummond de Andrade (1902-1987) escreve um artigo sob o pseud6nimo de "C", como 

vimos. O artigo de Drummond reflete a mesma busca de novidade do texto de Gra9a 

Aranha, embora nao assinale aspectos de decadencia na obra, ao contrrio, entreve nela 

aspectos novos, talvez novos demais para serem compreendidos 

Em 1953, Drummond volta a escrever sobre Proust no Correio da Manh 45 e, em 

1956, assina a tradu9ao de A Fugitiva, editado pela Livraria do Globo, de Porto Alegre 

Na segunda metade da d6cada de 20, ouviu-se ainda no Brasil uma manifesta9乞o de 

admira9をo e respeito pela obra de Proust, vinda do critico do modernismo, Alceu de 

Amoroso Lima (1893-1983), conhecido nos meios literhrios pelo pseud6nimo de Trist乞o de 

Athayde 

Seu primeiro trabalho sobre Proust 6 um artigo comparando o papel da msica na 

obra de Stendhal e na de Proust46. O segundo 6 um ensaio sobre Marcel Proust47, que 

tamb6m se tornou um marco na recep9乞o da obra proustiana no Brasil, pois igualmente 

serviu de base ou de refer6ncia para muitos dos trabalhos que se seguiram 

Em "Nota Introdut6ria" a Proustiana Brasileira, Saldanha Coelho vai afirmar que 

"Esse trabalho, que ainda 6 um dos mais completos, senao o mais 
completo de toda a bibliografia proustiana no Brasil, revelava um 
maior entendimento decorrente da evolu9をo das pr6prias condi96es 
da literatura em nosso Pais".48 

O ensaio publicado em 1928 continua a ser citado sempre que se fala em critica 

proustiana no Brasil 

Em 1949, Tristo de Athayde publica outro artigo sobre Proust49. Neste, mais que 

nos estudos anteriores, o critico, ao analisar o tema da morte em Proust, utiliza-se do 

FIGUEIREDO, Hugo de [Carlos Drummond de Andrade]. Marcel Proust e seus 
contatos com o Brasil. Correio da Manha, Rio de Janeiro, 31 out. 1953. 

46 ATHAYDE, op. cit., 1927 

47 ATHAYDE, op. cit., 1928 

48 COELHO, Saldanha [org.]. Nota Introdutria. Proustiana Brasileira. Rio de Janeiro 
Editora da Revista Branca, 1950, 197 p., p. 6. 

"9 ATHAYDE, Tristo de. Proust e a morte. Diario de Notcias, Rio de Janeiro, 30 jan 
1949. 
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enfoque moralista que caracterizava seu pensamento. No entanto, com lucidez suficiente 

para n乞o desmerecer os valores est6ticos da obra proustiana. Declara ali que Proust 

fracassara na luta contra a morte e o mist6rio. Suah nica religi乞o teria sido o esteticismo e 

s6 atravs da arte procurou a salva9乞o. No entanto, para o crtico brasileiro a arte n乞o 

poderia lhe dar a verdadeira imortalidade embora lhe tenha assegurado a gl6ria terrena 

Esta perspectiva crtica, como algumas outras, coincidem com as desenvolvidas no 

estudo de Jorge de Lima (1895-1953). No volume Dois Ensaios50, ele reuniu os estudos 

"Todos cantam sua terra" e "Proust". O primeiro ensaio foi escrito como disserta9乞o livre 

para o concurso de literatura do Liceu Alagoano. Neste mesmo concurso, o ponto sorteado 

por Jorge de Lima foi "Marcel Proust", objeto do segundo ensaio 

H自  autores, como lone de Andrade51, que defendem a vers乞o de que Jorge de Lima 

teria sido o autor do primeiro texto brasileiro a tratar da obra proustiana, escrito em 1923, 

em Macei6. 

lone de Andrade fundamentou-se nas declara96es da Sra. Ducasse de Oliveira 

Guimaraes, tradutora para o frances do trabalho de Jorge de Lima. Segundo declara96es da 

tradutora, em apendice a tradu9乞o, j自  em 1923, Jorge de Lima havia escrito um artigo sobre 

Proust, onde ele teria afirmado o que outros levariam mais tempo para perceber: "Proust, 

c'est乃nddl”. 

Se houve de fato algum documento anterior ao texto de Gra9a Aranha, onde Jorge 

de Lima tenha escrito sobre Marcel Proust, tal texto n乞o foi por n6s localizado 

Considerando o grande n丘mero de fontes pesquisadas e a coincidencia da referida cita9o 

tamb6m constar do texto publicado em 1929, acreditamos que houve confusao de dados 

nesta vers谷o defendida por lone de Andrade. O texto citado pela tradutora 6 provavelmente 

o de 1929 e n乞o foi o primeiro escrito sobre Proust no Brasil, at6 mesmo porque, ali, Jorge 

de Lima refere-se ao ensaio de Tristo de Athayde, publicado em 1928. Esta versao de lone 

50 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929. 

51 ANDRADE, lone de. Proust au Brsil, Rennes, 1971,73 p. [datilografado]. Cpia 
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de Andrade teye seguidores, entre eles, Hermenegildo de Sa Cavalcante52, o fundador da 

"Sociedade Brasileira dos Amigos de Marcel Proust" 

Brito Broca defendeu a vers乞o mais corrente, que atribui o primeiro texto a Gra9a 

Aranha, no prefcio que fez ao livro Compreenso de Proust53. No entanto, lone de 

Andrade54, na comunica9乞o Proust au Brsil, apresentada em Rennes (Fran9a), afirma que a 

maior parte dos crticos brasileiros esta de acordo neste ponto porque os centros produtores 

da cultura situam-se no sul - Sao Paulo e Rio de Janeiro principalmente - e esquecem ou 

ignoram o que se faz no nordeste do pais 

No extremo sul do territ6rio brasileiro, encontramos textos de Augusto Meyer 

(1902-1970), poeta, crtico, memorialista e tradutor gacho, que foi o primeiro grande 

proustiano dessa regiきo 

O critico-poeta foi um dos primeiros leitores de Proust no Brasil. Como leitor e 

crtico apaixonado pela obra proustiana, tornou-se um dos associados do Proust Clube e 

escreveu diversos artigos sobre ela: os primeiros publicados em 192955 e 193056 em Porto 

Alegre. Foi encarregado pela Livraria do Globo de escrever as notas distribuidas com a 

primeira edi9乞o da tradu9乞o do volume inicial de Em busca do tempo perdido57. O interesse 

de Augusto Meyer por Proust parece renovar-se ap6s a publica9ao dessas notas, pois ele 

volta a escrever sobre a obra proustiana, publicando tr6s artigos no Correio da Manhd, do 

Rio de Janeiro58. "Proust e Bergson", foi em seguida publicado na revista Nordeste, de 

Recife, sendo que os dois artigos, "Relendo Marcel Proust" e "Proust e Bergson" foram 

52 CAVALCANTE, Hermenegildo de Sa. Marcel Proust, roteiro crtico e sentimental. 
Rio de Janeiro: Pallas, 1986, P. 21-27 

53 BROCA, Brito. Palavras de Brito Broca [prefcio dei Alcantara Silveira 
Compreenso de Proust. Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, 1959, p. xiii-xvi. 

54 ANDRADE, lone de, op. cit., 1971 

55 MEYER, Augusto. Metafrvola. Didrio de Notcias, Porto Alegre, 14 avr. 1929 

56 MEYER, Augusto. Proust, o Zaori. Correio do Povo, Porto Alegre, 11 maio 1930; 
Discurso de Zaori. Didrio de Notcias, Porto Alegre, 24 ago. 1930; A culpa6 de 
Reinaldo Hahn. Correio do Povo, Porto Alegre, 11 set. 1930 

57 MEYER, Augusto. Notas para a leitura de No Caminho de Swann. Porto Alegre 
Globo, 1948, 14 P. 

58 MEYER, Augusto. Relendo Marcel Proust. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 09 jan 
1949; Proust e Bergson. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 06 fey. 1949; A ilha 
flutuante. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 10 avr. 1949 
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reunidos, constituindo as partes I e II respectivamente, do ensaio definitivo publicado pela 

Proustiana Brasi k ira. 

No final de sua vida, Augusto Meyer voltou ainda a Proust, com artigos no Correio 

do Povo (Porto Alegre), em 1 96459 e no Estado de So Paulo, em 196660 

Retornando a o centro do pais, encontramos uma cr6nica do poeta modernista 

Manuel Bandeira (1886-1968), que incluimos, com Carlos Drummond de Andrade, no 

grupo dos leitores que n乞o foram imediatamente conquistados pela obra proustiana 

Entre as cr6nicas publicadas no volume das Crnicas da Provncia do Brasil esta 

"No mundo de Proust"61. Este mesmo texto foi republicado no suplemento literario do 

jornal Minas Gerais em 10 de julho de 1971 

Manuel Bandeira n乞o poderia ter escrito esta cr6nica em 1920, como informa a 

cronologia de sua vida, escrita por ele mesmo, pois os volumes do romance analisados na 

cr6nica, Albertine Disparue e Le Temps Retrouv, s6 foram publicados ne Fran9a em 1925 

e 1927 respectivamente, donde concluimos que ela deve ter sido escrita ap6s 1927 

Observamos que ela n乞o consta das cr6nicas escolhidas por Manuel Bandeira para fazer 

parte da publica9乞o Poesia Completa e Prosa62. 

Manuel Bandeira foi tamb6m um dos tradutores de Proust no Brasil, pois coube-lhe 

a responsabilidade de traduzir, com Lourdes Souza de Alencar, A Prisioneira, cuja primeira 

edi9ao saiu em 1954, tamb6m pela Livraria do Globo, de Porto Alegre 

Entre os grandes proustianos, incluem-se ainda outros dois tradutores da Recherche 

no Brasil: Mrio Quintana e L自cia Miguel Pereira 

Poeta, jornalista e tradutor gacho, Mhrio Quintana (1906-) destaca-se no contexto 

da recep9乞o da obra proustiana por ter sido seu primeiro e principal tradutor no Brasil. A 

Revista Branca, n自mero 4, cont6m uma entrevista com Mrio Quintana, onde ele confessa 

MEYER, Augusto. O dono da ilha. Correio do Povo, Porto Alegre, 19 fey. 1964. 

60 MEYER, Augusto. Proust, vida e obra. O Estado de So Paulo, S含o Paulo, 06 fey 
1966. Publicado tamb6m no Correio da Manhd, Porto Alegre, 19 nov. 1966. 

61 BANDEIRA, Manuel. No mundo de Proust. In: Crnicas da Provncia do Brasil. Rio 
de Janeiro: Civiliza9きo Brasileira, 1937, p. 261・264. 

62 BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa [em um volume]. Biblioteca Luso- 
Brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, [s. d.], 745 p 
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que foi a seu pedido, atraido pela sedu9乞o da dificuldade e pela honra de apresentar Proust 

em lingua portuguesa, que lhe foi confiada a tradu9乞o dos volumes da Recherche. Segundo 

o poeta, sendo a tradu9ao uma avant prenhire de Proust na literatura nacional, era 

necess自rio que ela fosse realizada por pessoas competentes. Dai o seleto grupo de 

tradutores escolhido pela Editora Globo 

Entre eles, a romancista e critica literaria L立cia Miguel Pereira (1903-1959) que 

traduziu o 貢  ltimo volume da Recherche. Intelectual conhecida por seu trabalho como 

critica, em 1936 publicara um estudo critico e biogrfico sobre Machado de Assis63, de 

grande repercuss乞o nos meios literarios, sendo o mesmo premiado pela Sociedade Felipe de 

Oliveira. Trata-se de analise que alterna subjetividade e objetividade. De um lado, apresenta 

fatos bem documentados e com informa96es precisas sobre as fontes; de outro, a autora 

relata-os com a paixえo de algu6m que leu e penetrou em profIindidade na obra do 

biografado. Interessa aqui deter-nos neste estudo porque 6 curioso verificar como muitas 

das caracteristicas atribuidas a Machado de Assis por L丘cia Miguel Pereira podem ser 

aplicadas com propriedade a Proust. Em determinada altura da anlise, Lucia Miguel 

Pereira emprega a expressao "proustianismo", para classificar um procedimento de 

Machado de Assis. Considerando-se a anterioridade cronol6gica da obra machadiana em 

rela9乞o え  de Proust, isto leva-nos a pensar que, no momento da primeira edi9乞o deste 

estudo critico, em 1936, a expressao ja fosse lugar-comum nos meios literarios brasileiros 

como indicativa do exame minucioso da sociedade, conforme a pr6pria autora explicita 

A analise, ali realizada, pressup6e um bom conhecimento da obra proustiana por 

parte da autora, o que se comprova pelos artigos que publicaria alguns anos mais tarde, a 

partir de 1944, quando passou a colaborar regularmente no suplemento dominical do 

Correio da Manh do Rio de Janeiro, publicando sobre a obra de Proust, em 03-10-1948, o 

artigo que seria citado na Revista Branca64, e ainda outro artigo, em 194965 

63 PEREIRA, L丘cia Miguel. Machado de Assis, 4. cd. Sきo Paulo: Brasileira, 1949, 218 
p. [1. ed. em 1936]. 

64 PEREIRA, Lcia Miguel. A novelistica proustiana. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 
4, p. 25-26, dez.-jan. 1948/1949. 

65 PEREIRA, Licia Miguel, Ainda Proust. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 17 jul. 
1949. 
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Lcia Miguel Pereira colaborou tamb6m no numero especial da revista Nordeste, 

com um comentrio crtico ao livro de Andr6 Maurois j la recherche de Marcel Proust, 

uma biografia interpretativa de Proust. Sua anlise reflete uma tend6ncia moralista, ja 

encontrada em muitos outros crticos brasileiros anteriores, s6 que de um moralismo mais 

humanista,a procura de leis que regem naturalmente a conduta humana 

A critica colaborou ainda na Proustiana Brasileira com o artigo "Proust e 

Chateaubriand"66 e com um ensaio na revista Anhembi67, onde tenta demonstrar que, ao 

lado dos julgamentos predominantemente est6ticos, tamb6m existem valores ticos na obra 

proustiana. 

Lcia Miguel Pereira coroou sua carreira de grande proustiana traduzindo, em 1957, 

para a Livraria do Globo, O tempo redescoberto, 自  ltimo volume de Em busca do tempo 

perdido 

Voltando um pouco no tempo, ao perodo de refluxo da produ9乞o crtica brasileira 

sobre a obra proustiana, encontramos o ensaio68 de Ruy Coelho (1920-?) sobre Proust, que 

ali apareceu como um o自sis em pleno deserto. Ele reflete bem o perodo de transi9ao da 

crtica brasileira, mesclando numa s6 anhlise a tendencia espiritualista e moralizante dos 

anos trinta e a tendencia estetizante, que se afirmou no final dos anos quarenta 

O que surpreende no longo ensaio de Ruy Coelho 6 que, apesar da extensa an自lise 

que faz da obra proustiana, seu autor foge a s caractersticas do estudioso proustiano tipico, 

por adotar uma atitude desapaixonada com rela9ao え  obra que analisa. Dentro deste espirito 

imparcial, prop6e-se a explica-la objetivamente, recorrendo com frequencia a psicanlise,a 

hist6ria, a filosofia, a valores 6 ticos e est6ticos. 

Juntamente com o texto de Manuel Bandeira, o de Ruy Coelho inaugura uma nova 

modalidade na crtica proustiana brasileira, menos impressionista e mais preocupada com a 

PEREIRA, L立cia Miguel. Proust e Chateaubriand. Proustiana Brasileira, op. cit., p 
93-95. 

PEREIRA, Lcia Miguel. Um aspecto de Proust. Anhembi, S豆o Paulo, v. 1, n. 2, jan. 
1951, p. 260-265. 

68 COELHO, Ruy. Proust. Clima, Sao Paulo, n. 1, maio 1941. Depois publicado com 
outro ensaio do autor em volume intitulado Proust e introdufdo ao m'todo crtico 
So Paulo: Flama, 1944, 75 p. 

66 

67 
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t6cnica empregada pelo escritor. -Embora nao tenhamos encontrado outros registros crticos 

de sua autoria sobre Proust, o ensaio aqui citado torna-se refer6ncia obrigat6ria nos estudos 

proustianos, colocando seu autor em posi9をo privilegiada entre os proustianos brasileiros 

Em artigo datado de 19 de agosto de 194469, S6rgio Milliet faz uma anlise do livro 

de Rui Coelho sobre Proust, estr6ia do jovem crtico nas letras brasileiras. Segundo Milliet, 

esta nova gera9ao de literatos brasileiros se auto-caracterizava como uma gera9乞o de 

criticos, para os quais a revista Clima serviu de tribuna. Esta gera9ao afirmava-se pela 

seriedade de seus estudos, realizados por professores e t6cnicos, pouco dada え  poesia ea 

boemia. S6rgio Milliet ressalta a coragem do jovem critico em abordar uma obra tao 

complexa, assinala sua viso positiva quanto a realiza9乞o est6tica e documental do romance, 

assim como sua vis乞o negativa quantoa filosofia nihilista e quase m6rbida que perspassa a 

Recherche. 

Outro autor de varios documentos crticos de muito interesse para a recep9ao de 

Proust no Brasil foi o escritor Octacilio Alecrim, professor da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de Pernambuco e fundador do Proust Clube do Brasil, em 3 de junho de 1947, 
つ  

do qual se tornou o primeiro presidente. Em 1948, com a subdivisao do clube em tr6s 

se96es distintas, passou a diretor da Divisをo de Estudos, onde teve destacada atua9乞o, 

trabalhando na divulga9きo da obra de Proust no Brasil 

O referido escritor estava entre os primeiros associados brasileiros da Soci't des 

Anus de Marcel Proust et des Amis de Combray, fundada na Fran9a em l950. No ano 

seguinte, essa associa9乞o contava com onze brasileiros inscritos. Al6m dele, constam do 

bulletin n。  2, como membros titulares, Eustaquio Duarte, Aderbal Jurema, Augusto Meyer, 

L. Rangel, Jorge de Lima, Alvaro Lins, Lucia Miguel Pereira, Saldanha Coelho, R 

Assump9乞o e J.-S. Leal 

Entre 1948. e 1957, Octacilio Alecrim publicou artigos em diferentes jornais e 

revistas especializadas. A s6rie de artigos que publicou no Correio da Manh20, do Rio de 

MTLLIET, S6rgio. Didrio Crtico, 2. ed. Sao Paulo: MartinsfEdusp, 1981, v. 2, p. 228- 

233. 

ALECRIM, Octaclio. Proust. Correio da Manh, Rio de Janeiro, 22 ago. 1948; 
Museu da literatura proustiana. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 12 set. 1948; 
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Janeiro, atesta seu conhecimento detalhado dos acontecimentos que envolveram a obra 

proustiana. Sao contribui96es preciosas para uma hist6ria da recep9乞o, sobretudo as 

orienta96es bibliogrficas 

No artigo "Proust" apresentou um balan9o das atividades realizadas em varias partes 

do mundo quando da comemora9豆o do 250 aniversrio da morte de Proust. No artigo 

seguinte, "Museu da literatura proustiana" comentou o Mus'e de la littrature, que havia 

sido organizado em 1937, na Biblioteca Nacional, em Paris. Neste evento, uma se9o 

especial foi reservada a obra de Proust, com retratos dos personagens da Recherche. Em 

"Introdu9乞o 合  bibliografia proustiana", o critico discute a data da primeira edi9をo de Du 

c6l' de chez Swann - 1913 ou 1914 - discussao in6cua, por desconhecimento de um 

principio da imprensa francesa, qua constumava colocar nos livros publicados em final de 

ano a data do ano seguinte 

O artigo que saiu em seguida foi uma resenha critica de dois livros: G'ographie de 

Marcel Proust (1939) e G'ographie littraire (1947), ambos de Andr6 Ferr6, enquanto que 

o artigo publicado na Revista Branca, nmero 4, propunha-se a ser um esbo9o de um futuro 

e completo aide-m'moire da bibliografia proustiana, parte de um projeto da Divis乞o de 

Estudos do Proust Clube. 

Em 1949, publicou o artigo "Inspira96es de Proust" e em 1950 destacou-se pelo 

trabalho publicado na Proustiana Brasileira71, muito claro e muito preciso, onde ele analisa 

uma das fontes da obra, identificando a origem de um dos procedimentos proustianos mais 

caractersticos: a a9をo da mem6ria involuntaria. 

Octacilio Alecrim partiu do principio que este procedimento teve suas origens em 

Rousseau, foi muito empregado por Flaubert, para depois ser apropriado por Proust, como 

mola propulsora de sua cria9乞o artistica. N乞o sendo longo, seu artigo n乞o 6 exaustivo, mas 

a argumenta9ao empregada 6 enriquecida com numerosos exemplos, o que a torna passivel 

de verifica9をo 

風rodu9ao a bibliografia proustiana. Correio山Ma励a, Rio de Janeiro, 26 set. 1948 e 
Provincia literria de Combray. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 24 out. 1948 

71 ALECRIM, Octacilio. Raizes de Proust. Proustiana Brasileira, op. cit., p. 55-62 
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Seguindo o programa da Divisao de Estudos do Proust Clube, o crtico apresentou 

um "Repert6rio de Estudos Proustianos" no nmero de maio-agosto de 1950, da Revista 

Branca. Trata-se de uma excelente bibliografia da obra de Proust, didaticamente 

apresentada, dividida em partes: artigos, cadernos, livros, simp6sios, sendo que a lista de 

cada divisao esta ordenada cronologicamente. Escreveu tamb6m uma tese de literatura 

intitulada Tcnica da prosa impressionista72, na qual situa novas caractersticas e novos 

processos do impressionismo no romance, concluindo que, por raz6es diversas, que exp6e e 

analisa, Marcel Proust foi o mestre do impressionismo literrio do s6culo XX 

Em 1955, publicou Ensaios de literatura e filosofia, em edi9ao do Proust Clube73 

Cada capitulo do livro 6 um ensaio e referem-se a Proust os capitulos VI ao X, constituidos 

por estudos j自  publicados anteriormente 

O capitulo VI 6 a conferencia proferida em 10 de dezembro de 1949, na solenidade 

de entrada na Academia Norte-Riograndense de Letras. Ali s乞o retomados dados 

anteriormente publicados no Correio da Manh de 22-08-1948 (artigo tamb6m publicado 

como "Marcel Proust" na Gazeta de Alagoas: 12-12-1948), sobre as comemora96es 

realizadas em homenagem ao vig6simo aniversario da morte de Proust; al6m destes, 

Octaclio Alecrim acrescenta dados sobre o Proust Clube, com seus mais de sessenta 

associados na 6 poca e sobre a publica戸o de artigos referentesa obra proustiana. Segundo 

ele afirma, seriam mais de duzentos naquele ano, (numero n乞o confirmado por esta 

pesquisa), pois apesar das duas guerras, o culto dos iniciados n乞o desaparecera. Conclui que 

o mundo fazia com Proust o mesmo que este fizera com seu passado, recuperava-o atrav6s 

da arte. 

O capitulo VII 6 um ensaio sobre dois personagens da literatura francesa: Bonnard e 

Bergotte, publicado anteriormente como "Fontes de Proust" (Jornal de Letras: julho de 

1949). 0 primeiro, personagem central do romance autobiogrfico de Anatole France, Le 

crime de みlvestre Bonnard. O outro, personagem de A la recherche dii tel雌7s perd瓦  

ALECRIM, Octacilio. T6cnica da prosa impressionista. Cultura, Rio de Janeiro 
MEC, n. 4, dez. 1954, p. 13 1-160 

' 3 ALECRIM, Octacilio. Ensaios de literatura e filosofia. Rio de Janeiro: Edi9ao do 
Proust Clube, 1955. 
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criado a partir da imagem que Proust fazia de um escritor ideal, que tinha por modelo 

Anatole France. 

O capitulo VIII, publicado como "Inspira96es de Proust" (Jornal de Leiras 

setembro de 1949) procura demonstrar que o fen6meno das evoca96es da mem6ria 

involuntaria teve seus antecedentes em diferentes autores (Chateaubriand, Nerval, 

Baudelaire). Conforme o texto, Proust tinha, ele pr6prio, indicado na Recherche os seus 

antecessores na aplica9ao deste procedimento 

O capitulo IX tamb6m aborda motivos comuns a Musset, Huysmans, Stendhal e 

Proust e ja fora publicado com o titulo "Motivos de Proust" (Jornal de Leiras: junho de 

1950). 

O capitulo X 6 o artigo publicado na Proustiana Brasileira, com o titulo "As Raizes 

de Proust". 

Em 1957, foi publicada Provncia submersa, tamb6m em edi9ao do Proust Clube 

Trata-se de uma autobiografia de inspira9乞o nitida e confessadamente proustiana 

Em obra recente, Nibo Pereira74 relembra os tempos da faculdade de Direito do 

Recife, onde Octacilio Alecrim, Alvaro Lins e ele formavam uma esp6cie de trilogia bastante 

ativa nos meios culturais. 

De fato, Alvaro Lins (1912-1970) tornou-se uma das personalidades mais completas 

com que a critica literaria brasileira e a critica proustiana, em particular, contam em suas 

fileiras. Crtico, bi6grafo, politico e pensador foi autor do mais exaustivo estudo realizado 

sobre a obra proustiana no Brasil. Sua pesquisa, resultado de um trabalho de concurso para 

a ctedra de literatura do Col6gio Pedro II, do Rio de Janeiro, em 1951, foi depois 

publicada em livro, com o titulo A tcnica do romance em Marcel Proust75. Embora os 

autores nacionais tenham lugar de destaque em seus textos, percebe-se, nos comentarios, a 

refer6ncia a muitos autores estrangeiros e entre eles, a presen9a constante de Proust 

PEREIRA, Nibo [prefcio de] Ant6nio Brasil. O Pensamento crtico de Alvaro Lins. 
Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, Recife: FUNDARPE, 1985, p. xii-xix 

' 5 UINS, Alvaro. A tcnica do romance em Marcel Proust. Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, 
1956, 278 p. 
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1.3. Outros textos mediadores de repercuss豆o critica 

Al6m dos expoentes acima citados, a bibliografia proustiana brasileira aponta outras 

estrelas, crticos que, assim como os apresentados anteriormente, s乞o autores de 

documentos escritos que contribuiram para a divulga9をo da obra de Proust no Brasil. No 

entanto, a media9ao desses entre os leitores e o texto proustiano pareceu-nos menos intensa 

que a observada nos textos anteriormente referidos. 

E o caso do crtico literrio Brito Broca (1903-1961), que no prefcio que fez ao 

livro de Alcantara Silveira76, confessa ter tentado, em vをo, ler Albertine Disparue, em 1928 

Quando se deparou pela primeira vez com o texto proustiano, ele se sentiu em terreno 

completamente desconhecido: era um mundo no qual procurava penetrar sem estar 

devidamente aclimatado. 

No entanto, no artigo que publicou em 1 94O77, o autor ja nao se sentia tao alheio ao 

mundo proustiano. Neste artigo, Brito Broca faz uma rapida apresenta9ao dos hbitos 

mundanos de Marcel Proust na juventude e considera o seu afastamento do mundo social, 

em decorrencia da doen9a, como o principal fator que levou o romancista francs a 

escrever, pois como vingan9a contra o mundo real, Proust reconstituira subjetivamente a 

pr6pria realidade. 

Fundamentado em L6on-Pierre Quint, considerado na d poca o grande bi6grafo de 

Proust, mas desconhecendo o que realmente fazia e pensava Proust em suas noites de 

ins6nia, o crtico brasileiro pressup6e dramas e mist6rios. Tamb6m explica sua 

incompreens乞o inicial diante da obra proustiana, conforme deduzimos da afirma9ao que 

segue: 

"Ningu6m podia imaginar que aquele mo9o rico e displiscente, meio 
afetado nos seus requintes, possuisse um olho agudo como o de 
Baizac e t乞o assombrosa faculdade de decompor a realidade."78 

76 BROCA, op. cit., 1959 

77 BROCA, Brito. A vida noturna de Marcel Proust. Anudrio Brasileiro de Literatura 
Rio de Janeiro: Pongetti, 1940, p. 289-290 

78 Jbidern, p. 289 



79 

42 

Assim, se de incio houve desconfian9a e preconceito por parte do crtico contra o 

aparente esnobismo de Proust, depois veio o reconhecimento dos valores literrios e a 

consequente admira9乞o por eles, de forma que, mesmo sem se dedicar え  obra de Marcel 

Proust, ele o cita com relativa frequencia em seus textos crticos. Em artigo para Letras e 

Artes79 o crtico brasileiro narra a defesa da tese de Alvaro Lins sobre a t6cnica do romance 

de Marcel Proust, reportando com detalhes a interven9豆o de cada examinador e as respostas 

do candidato a cadeira de literatura. 

Ao contrario do que ocorreu com Brito Broca, a inicia9ao de Saldanha Coelho no 

universo proustiano foi imediata e decisiva. Dirigindo a Revista Branca e organizando a 

Proustiana Brasileira80, Saldanha Coelho, definiu, desde o inicio, a sua fun9乞o na recep9o 

brasileira da obra de Proust. 

Al6m dessas atividades de editor de obras coletivas, fez algumas publica96es 

individuais. Em 1948, escreveu sobre a tradu95o de Proust no Brasil81, registrando a curiosa 

rea9ao de alguns brasileiros, quando souberam que a Livraria do Globo se propunha a 

traduzir a Recherche, pois acreditavam que Proust era intraduzivel para o portugu6s e que 

sua obra n乞o despertaria interesse no leitor comum. Ali, manifestou-se muito satisfeito com 

o resultado do trabalho efetuado por Mrio Quintana no primeiro volume, que acabara de 

ser distribuido ao p立blico 

No numero especial da Revista Branca sobre Proust, Saldanha Coelho publicou um 

artigo intitulado "Proust slogan"82, onde analisou a situa9乞o da recep9乞o da obra proustiana 

naquele momento. 

Da mesma forma, em nota introdut6ria え  Proustiana Brasileira, ele fez um esbo9o 

da recep9乞o da obra proustiana, desde o primeiro artigo crtico at6 o momento da edi9乞o da 

coletanea. Explicou que o objetivo da publica9乞o era o de constituir-se em documento 

BROCA, Brito. Proust no Col6gio Pedro II. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 02 dez 
1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 6-7 

80 COELHO, Saldanha, op. cit., 1950 

81 COELHO, Saldanha. A tradu9ao de Proust. Didrio Carioca, Rio de Janeiro, 07 nov 
1948. 

82 COELHO, Saldanha. Proust slogan. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 27, 
dez./jan. 1948/1949. 



83 

43 

sintese do que havia sido escrito sobre a obra e a personalidade de Proust, no Brasil, 

reunindo assim trabalhos ja publicados e trabalhos in6ditos. O esfor9o de Saldanha Coelho6 

imediatamente reconhecido, conforme fica explicito num comentario crtico sobre a 

publica9をo da Proustiana Brasileira, no qual Herberto Sales83 o elogia, ressaltando o 

empreendimento corajoso e a dedica9乞o s realiza96es culturais. O pr6prio nome da revista 

que Saldanha Coelho dirigia - Revista Branca - atestava que ela tinha sido criada sob o 

signo de Proust, com uma orienta9ao esttica e um programa com preferencias e tend6ncias 

literarias precisas. Sabe-se que o escritor franc6s, em sua juventude, colaborara em revistas 

literarias com nomes semelhantes, como a Revue Verte (1888), a Revue Luas (1888) e a 

Revue Blanche (1891) 

Entre vrios outros documentos por n6s coletados, Jaime Adour da Camara, 

proustiano confesso, assina o interessante artigo "Depoimento sobre Proust"84, publicado 

na Revista Branca e depois na Proustiana Brasileira. S乞o declara96es que ilustram a forma 

de como os leitores franceses, contemporneos do escritor, reagiram diante de sua obra e 

como os reflexos desta rea9ao chegaram ao Brasil 

Ali, o crtico confessa que nao tinha ouvido falar de Proust antes de 1919, quando 

entao as revistas literarias francesas, correntes entre os intelectuais brasileiros, come9aram a 

falar sobre o escritor laureado pelo Pr6mio Goncourt daquele ano. Ele explica que a 

literatura que estava na moda era em geral constituida de testemunhos de ex-combatentes 

ou dos que falavam na reconstru9ao econ6mica daquele mundo do p6s-guerra. A literatura 

de guerra era a preferida pelos jovens, de forma que a prefer6ncia do Goncourt por um livro 

que n乞o fora escrito por um ex-combatente, nem falava preferencialmente da guerra, foi 

julgada ins6lita e recebida com inconformismo por uma parte da crtica francesa. Apesar 

disto, de um momento para outro, Proust conheceu gl6ria e popularidade 

Entre os ftindadores do Proust Clube e depois seu secrethrio geral, consta o nome 

de Eutaquio Duarte, escritor, m6dico e professor na Faculdade de Medicina do Recife, 

SALES, Herberto. Proustiana Brasileira. Revista Branca, Rio de Janeiro, maio 1950, 
p. 17. 

84 CAMARA, Jaime Adour da. Depoimento sobre Proust. Revista Branca, Rio de 
Janeiro, n. 4, p. 16-17, 33, dez./jan. 1948/1949. 
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autor do artigo "A neurose de Proust"85, publicado primeiramente na Revista Branca e 

depois publicado de forma mais completa na Proustiana Brasileira 

Como o titulo bem o indica, a anlise6 feita sob um enfoque psicanalitico e 

biogrfico, segundo o qual a obra 6 vista como uma compensa9乞o aos grandes conflitos 

intimos do escritor, que procurou supera-los na busca de si-mesmo 

Em 1949, Eustaquio Duarte publicou tamb6m "Visao de Combray"86, um 

comentario sobre o livro Le Parfun de Combray, de P.-L. Larcher. O artigo, entremeado de 

cita96es do livro, nada acrescenta ao tema da correla9ao entre a cidade real, Illiers e a 

cidade imaginaria, Combray. Ele procura apenas enfatizar, como fez o Sr. Larcher, a 

importancia da conserva9乞o do lugar, como um museu vivo, fonte das emo96es e da 

recria9乞o artistica do romance proustiano 

Ainda entre os que se destacaram na divulga9乞o da obra de Marcel Proust no Brasil, 

podemos citar o nome de Rocha Filho, que publicou na Revista Branca e na Proustiana 

Brasileira o mesmo texto, intitulado "Imagem de Proust"87, procurando fazer ali, conforme 

sugere o titulo, um esbo9o da figura de Proust a partir de uma releitura de sua obra, no 

intento de chegar a verdadeira imagem do autor pela analise detalhada de seus livros 

No decorrer da an自lise foram abordados aspectos como as dificuldades iniciais que a 

obra apresenta a seus leitores e que, uma vez vencidas, prendem para sempre o leitora 

obra; o lado mundano do autor e seu famoso esnobismo, que muitos reconhecem como 

fonte de rica experiencia aproveitada posteriormente na obra; o seu dom de adivinhar as 

coisas assim como a mem6ria prodigiosa que gravava tudo nos menores detalhes. Ao lado 

dos dons naturais, foi considerada tamb6m a est6tica refinada de Proust que, al6m de um 

dom especial para compreender a arte de seu tempo, possuia concep96es profl.rndas do 

fen6meno est6tico 

DUARTE, Eustquio. A neurose de Proust. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, 
dez./jan. 1948/1949, p. 18-20, 12. 

86 DUARTE, Eustquio. Visao de Combray. Nordeste, Recife, n. 5, p. 2, nov./dez. 1949 

87 ROCHA FILHO. imagem de Proust. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 28-3 1, 
39, dez./jan. 1948/1949. 
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Devemos igualmente lembrar o nome de Br自ulio do Nascimento, que contribuiu 

com o artigo "Gide leitor de Proust"88 para a Revista Branca. Partindo de considera96es 

sdbre o contexto politico e social na 6 poca do lan9amento do primeiro volume de 

Recherche, o crtico brasileiro analisou a primeira rea頭o da crtica francesa a obra 

proustiana. Ressaltou o papel de Andr6 Gide que, grande responsavel pelas primeiras 

recusas da edi9乞o de Du c6t de chez Swann, veio depois retratar-se publicamente pelo seu 

erro, mas, segundo opini乞o do autor do artigo, nunca chegou a ser um leitor ideal da obra 

proustiana. 

Num texto que se det6m mais especificamente na anlise do verdadeiro sentido do 

romance, Haroldo Bruno89 colocou em paralelo Proust e Dostoievski, sendo que, para o 

crtico brasileiro, o segundo foi um exemplo perfeito de verdadeiro romancista. Neste 

paralelismo entre o escritor francs e o russo, ele reconheceu, no primeiro, o sentido de 

justi9a e fidelidade a realidade, testemunho de uma experi6ncia vital; no segundo, viu o 

revelador das potencialidades humanas, das tend6ncias naturais para o bem e o mal 

Outro divulgador de Proust foi Alberto Da Costa e Silva Filho (1931-), poeta e um 

dos redatores da Revista Branca. Ele colaborou para o nmero especial sobre Proust com o 

artigo "No caminho de Swann"90, cujas id6ias apresentadas na introdu9乞o foram claramente 

inspiradas no estudo de 1928, de Tristo de Athayde 

Ali, depois de uma analise rpida do primeiro volume da Recherche, passou a um 

estudo detalhado do personagem Swann, assinalando sua importancia desigual nas tr6s 

partes que comp6em Du c6t de chez Swann. Na primeira, Swann 6 um personagem 

impreciso; na segunda parte, de repente e sem transi9ao, ele se torna o personagem central, 

dominando todos os outros, para finalmente, na terceira parte, desaparecer na sombra 

Ainda na Revista Branca, descobrimos um nome digno de nota para a critica 

proustiana, o do romancista Jos6 Lins do Rego (1901-1957). Recebido na Academia 

NASCIMENTO, Brulio do. Gide leitor de Proust. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 
4, p. 32-33, dez./jan. 1948/1949. 

89 BRUNO, Haroldo. Onde se evoca Proust. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 34- 
35, 26, dez./jan. 1948/1949 

90 DA COSTA E SILVA FILHO, Alberto. No caminho de Swarm. Revista Branca, Rio 
de Janeiro, n. 4, p. 37-38, dez./jan. 1948/1949. 
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Brasileira de Letras como estudioso e divulgador da literatura brasileira, ele se orgulhava de 

ter sido um dos primeiros leitores que Proust teve no Brasil 

No pequeno artigo "Proust em portugus"91, ele declarou tamb6m ter sido um dos 

primeiros a escrever sobre o escritor franc6s, referindo-se a um ensaio, escrito por volta de 

1925. Este documento nao consta da bibliografia proustiana desta pesquisa, nem foi 

encontrada referencia sobre ele em outras bibliografias. Jos6 Lins do Rego, motivado pelo 

recebimento do primeiro volume da Recherche, traduzido para o portugus, se p6e a narrar 

alguns acontecimentos a respeito de seus primeiros contatos com a obra de Proust, num 

recurso, em si-mesmo, muito proustiano. O escritor brasileiro diz ter encontrado, por volta 

de 1928, no consult6rio de Jorge de Lima, em Macei6, um homem intimamente ligado a 

Proust. Era um funcionario do telgrafo frances que se chamava Henri Rochat. Este teria 

dado a Jorge de Lima uma c6pia do retrato de Proust feito por Jacques-Emile Blanche e um 

exemplar do primeiro volume da Recherche, com dedicat6ria. O retrato e o livro teriam sido 

dados a Tristao de Athayde por Jorge de Lima 

Esta est6ria tem outra versao, narrada em detalhes num pequeno livro de Matheos 

de Lima, irmao de Jorge de Lima, intitulado O Homem do cavalo branco, editado pela 

Imprensa Universitaria de Recife. Este livro foi traduzido para o frances por Marie- 

Antoinette Ducasse de Oliveira Guimares e publicado com o titulo Tout autour de Marcel 

Prousf2. Depois de l6-lo, nao se pode afirmar, sem riscos, que a hist6ria seja verdadeira ou, 

ao menos, coerente, porque ela parece imbuida de muita imagina9をo. Sabe-se, contudo, que 

Proust teve realmente como secretario um jovem sui9o chamado Henri Rochat, de poucas 

palavras, caligrafia admir自vel e p6ssima ortografia, que inspirou a Proust certos tra9os de 

Albertine e de Morel, segundo dados de George Painter93 

Devemos tamb6m incluir na lista dos grandes proustianos o nome de Roberto Alvim 

Corr6a (190 1-1983), sempre citado entre os participantes da "gera9乞o de 45" como crtico 

REGO, Jos6 Lins do. Proust em portugues. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 39, 
dez./jan. 1948/1949. 

92 LIMA, Matheos de. Tout autour de Marcel Proust. Jdentit-dvasion. Recife: A. B. C 
Silva, 1969, 65 p. 

93 PAINTER, George. Marcel Proust. 1904-1922 - Les ann'es de maturit. Paris 
Mercure de France, 1985, p. 358, 360, 373, 385, 399, 400, 403, 414 
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impressionista, seguidor da linha clssica da crtica francesa. Sua coletanea de ensaios 

literrios, Anteu e a Crtica94, testemunha uma tendencia da crtica brasileira nos anos 

quarenta. Ele analisa ali as personalidades mais representativas da literatura brasileira 

daquele perodo, assim como alguns autores franceses: Mallarm6, Proust, Mauriac, 

Bernanos, Charles du Bos, Gide, R. Rolland. Proust serve sempre de parmetro nas anlises 

dos autores introspectivos, assim como tamb6m 6 lembrado na anlise do estilo, sempre que 

prolixo e constituido de longas frases, de diferentes autores 

Entre os ensaios que comp6em Anteu e a Crtica, na segunda parte, pode-se ler um 

estudo sobre Proust, publicado depois tamb6m pela Proustiana Brasileira95. Este estudo da 

uma vis乞o de conjunto da obra proustiana e reconhece sua importncia no quadro da 

literatura francesa do incio do s6culo XX, lamentando contudo a falta de sentido moral que 

no a tomou digna de representar oficialmente o pensamento franc6s 

Tamb6m S6rgio Buarque de Holanda (1902-1982) destacou-se na crtica proustiana 

pela qualidade de sua contribui9豆o, embora ela tenha sido discreta na quantidade. Ele foi 

fundador, com Prudente de Morais Neto, da revista modernista Esttica, em 1924, no Rio 

de Janeiro, tornando-se depois um nome sempre presente e respeitado na critica liter自ria 

brasileira. Para a crtica proustiana, sua contribui9ao constituIu-se de dois artigos96, um dos 

quais posteriormente publicado na Proustiana Brasileira com o titulo "Tempo e Verdade" 

Seu artigo sobre a tradu9ao de Proust, feita por M自rio Quintana, foi muito 

representativo da expectativa que os intelectuais brasileiros tinham em rela9ao a uma 

possivel tradu9ao da Recherche no Brasil, assim como da rea9乞o posterior a publica9ao da 

dita tradu9乞o. Tamb6m na introdu9ao do artigo publicado na Proustiana Brasileira ha um 

elogio a tradu9乞o e a edi9乞o da Recherche em portugu6s e s乞o analisados os temas 

desenvolvidos no romance. O critico observa que eles n乞o se ordenavam segundo a 

94 CORREA, Roberto Alvim.A nteu e a Crtica - ensaios literrios. Sao Paulo: Jos6 
Olympio, 1948, 280 p 

95 CORRA, Roberto Alvim. O vigsimo aniversario da morte de Marcel Proust 
Proustiana Brasileira, op. cit.,p. 43-53 

96 HOLANDA, S6rgio Buarque de. Tempo e Verdade. Dilirio de Notcias, Rio de 
Janeiro, 14 nov. 1948; Uma tradu9豆o de Proust e outros prodigios. Di drio de Noticias, 
Rio de Janeiro, 21 nov. 1948. 
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cronologia e que portanto, nao se podia aplicar a esta obra as medidas normalmente 

aplicveis a outros romances. 

Alcantara Silveira (1910- ?)6 igualmente citado entre os crticos da "gera9ao de 

45". A publica9乞o de Genie da Fran9a, em 1947, era j合  uma demonstra9ao de seus 

interesses pelos autores daquele pais, que se intensificou com a dedica9をo aos estudos 

proustianos. Assim, ele tornou-se um dos s6cios do Proust Clube e projetou-se entre os que 

mais trabalharam para a divulga9乞o da obra do mestre 

Em 1948, publicou dois artigos em O Estado de So Paulo97 e em 1949, saram trs 

outros artigos no mesmo jornal, intitulados "Notas de um s6cio do Proust Clube" 

No primeiro artigo da s6rie98, al6m de assinalar o interesse crescente pela obra de 

Proust no Brasil e em outros paises, manifestado pela cria9ao de clubes de estudo em vrios 

lugares, faz tambem uma retrospectiva sobre a crtica francesa, relatando opini6es 

favoraveis e desfavor自veis sobre a obra proustiana 

O segundo artigo da s6rie99 6 um comentrio crtico sobre o livro de Elisabeth de 

Gramont, uma biografia de Marcel Proust bastante citada pelos crticos brasileiros, rica em 

dados que levam え  identifica9乞o das chaves dos personagens da Recherche. Embora este 

estudo no acrescente s biografias anteriormente escritas por L6on-Pierre Quint, Robert 

Dreyfus, Louis de Robert ou Pierre Abraham, a intimidade da autora com membros da 

familia Proust permitiu-lhe revelar datas e detalhes de fatos ocorridos na infncia e na 

adolesc6ncia do escritor, dando-lhes um ar de familiaridade e de autenticidade que, para 

Alcantara Silveira, constituiu-se no maior m6rito do livro 

Finalmente, o terceiro artigo publicado'00 foi uma crtica ao estudo de Floris 

Delattre, "Bergson e Proust", do livro Les Etudes Bergsoniennes, que, como o analisado no 

Estes artigos, em referncias bibliogrficas, datados de 05 nov. 1948 e 20 nov. 1948, 
no foram localizados por esta pesquisa. 

98 SIL\TEIRA, Alcantara. Notas de um scio do Proust Clube I. O Estado de So Paulo, 
So Paulo, 17 mar. 1949, p. 6. 

99 SILVEIRA, Alc antara. Notas de um scio do Proust Clube II. O Estado de So Paulo, 
So Paulo, 26 mar. 1949, p. 6. 

100 SILVEIRA, Alcntara. Notas de um scio do Proust Clube III. O Estado de So 
Paulo, Sao Paulo, 09 avr. 1949, p. 6 
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artigo anterior, teve grande repercussきo na crtica proustiana brasileira. Contrariando a 

opini乞o mais geral, a analise de Alcntara Silveira refutou em seu principio a tese da 

influencia da filosofia de Bergson na obra de Proust, por considerar que a obra de arte 

independe da filosofia para ter vida pr6pria e a tese defendida por Floris Delattre 

condicionava a exist6ncia do romance de Proust 良  doutrina de Bergson 

Em 1950, a Proustiana Brasileira publicou a "Carta ao novo leitor de Proust"', 

orienta96es que visavam a preparar o leitor brasileiro para que abordasse a obra proustiana 

com a aten9をo e o cuidado que ela exigia. Um comentrio que Alcantara Silveira fizera 

sobre a Proustiana Brasileira em Letras e Aries, de 11 de junho de 1950,6 reapresentado 

entre outros na Revista Branca'o2. Ali, fica claro que o objetivo de toda a atividade dele em 

rela9ao a obra proustiana foi no sentido de despertar nos leitores brasileiros o desejo de 

conhec6-la, fosse na condi9乞o de simples leitor ou na de crtico literrio, e prepar自-los para 

que pudessem compreend-la na sua grandeza 

Sempre perseguindo o mesmo objetivo, por6m de forma mais completa e bem 

fundamentada, acabou por publicar um livro, Compreenso de Proust' o3, um dos poucos 

livros de autores brasileiros tratando exciusivamente de Proust e de sua obra, onde, 

atualizados e mais completos, foram reunidos todos os artigos anteriormente publicados por 

ele. 

Outro proustiano, Glaucio Veiga, representou com fidelidade o interesse que os 

intelectuais do Nordeste, principalmente os de Recife, sempre manifestaram pela obra de 

Proust. Gra9as a ele, o nome do romancista francs foi uma presen9a constante entre 1948 e 

1949, no Didrio de Pernambuco, onde publicou uma s6rie de "Proustianas" 04, numeradas 

101 SIL\TEIRA, Alcdntara. Carta ao novo leitor de Proust. Proustiana Brasileira op. cit., 
p. 129-138. 

102 NOVAS OPINIoES SOBRE A PROUSTIANA BRASILEIRA. Revista Branca, Rio 
de Janeiro, p. 64, maio-ago. 1950 

103 Cn 、1工7Tl,A Al一A一‘．ーー  ノ,一一一  一一  一  ，  γ、  - ー  it v」こnci, ucantara. Lompreenso de Froust. Rio de Janeiro: Jos6 Olvmnio. 1959' 
151 p. 

104 VEIGA, Glaucio. Proustianas I -A margem de Notas para a leitura de No rumo de 
Swann. Didrio de Pernambuco, Recife, 30 jan. 1949, p. 1, 4. Publicou ainda no 
mesmo jornal: Proustianas II, Proustianas III [que nao localizamos] e Proustinas IV - 
Chantagem em torno de Proust, em 03 avr. 1949. p. 3, 4 
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de I a IV, e ainda um outro artigo sobre a tradu9ao e os efeitos de estilo em Proust'o5. Em 

"Proustianas I", ele fala sobre a rea9乞o dos leitores e da crtica em torno da tradu9ao do 

romance de Proust no Brasil, identificando grande curiosidade e produ9ao acentuada de 

textos crticos, apesar de ja circular no com6rcio uma vers乞o em espanhol, aldm da francesa 

Veiga identifica um desconhecimento quase total da obra proustiana, mesmo por parte 

daqueles que se diziam a ela iniciados. Ele volta a comentar a grande chantagem em torno 

do nome de Proust, no artigo "Proustianas IV", dizendo que se muitos falavam da obra, 

poucos realmente a conheciam 

Conhecer Proust, ou pretender conhec6-lo, era condi9乞o indispensvel ao intelectual 

brasileiro naquele momento. O artigo de Gl自ucio Veiga ilustra a media9乞o do estudo de 

Tristao de Athayde entre a crtica venezuelana e a obra de Proust ao demonstrar que o 

trabalho do crtico venezuelano Gabriel Espinosa, publicado na Revista Nacional de 

Cultura, orgをo do Minist6rio da Educa9ao da Venezuela (n。  25 e 26, ano II, 1941), fora 

calcado na analise de Trist乞o de Athayde, com enormes paragrafos do plgio mais flagrante 

e audacioso. 

No artigo da revista Nordeste'o6, Glucio Veiga esta ainda melhor informado sobre 

a crtica proustiana nacional e internacional que nos anteriores, comentando com precis乞o a 

influ6ncia de diferentes romancistas e fil6sofos sobre Proust. Cita estudos de autores 

brasileiros, como o de Augusto Meyer sobre Proust e Bergson, e de outros estrangeiros 

como Ernst-Robert Curtius, Andr6 Maurois e Albert Feuillerat. 

Al6m destes acima citados e que consultamos, temos noticia de um estudo de 

Glaucio Veiga107, editado pela Secretaria da Educa9ao e Cultura de Pernambuco, ao qual 

n乞o tivemos acesso. 

105 VEIGA, Glaucio. Tradu9ao e efeitos de estilo em Proust. Didrio de Pernambuco, 
Recife, l2jun. 1949. 

106 VEIGA, Glaucio. Proust e os outros. Nordeste, Recife, n. 5, p. 9, 18, nov./dez. 1949 

107 VEIGA, Glaucio. Do conceito de realidade em Marcel Proust. Recife: Editora da 
Secretaria da Educa9ao e da Cultura de Pernambuco, 74 p 
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1.4. Documentos criticos divulgadores de Proust no Brasil 

Alguns dos autores dos demais documentos que comp6em o corpus desta pesquisa 

so nomes bastante respeitados nas letras brasileiras, enquanto que outros desempenharam 

um papel mais discreto no contexto geral da crtica literaria. Contudo, todas as 

contribui96es, mesmo em diferentes graus de importncia, fazem parte do patrim6nio crtico 

da obra proustiana no Brasil e por isso s乞o igualmente consideradas aqui 

Assim, em 1940, quando a mar6 do interesse brasileiro por Proust estava em baixa, 

Manoel de Oliveira Franco Sobrinho revelou seu envolvimento com a obra do escritor 

franc6s num ensaio intitulado "Considera96es em torno de Marcel Proust"08. O longo 

documento re自ne as principais opini6es da crtica proustiana francesa publicadas at6 ento 

Id6ias que se tornaram lugar-comum e que constituiam parte do que havia de melhor na 

critica proustiana. No entanto, a analise apresenta-se bastante fragmentaria e seu maior 

valor esta em resumir e divulgar aquelas id6ias para a crtica proustiana brasileira ainda 

incipiente. Seus argumentos baseiam-se em Henri Massis, L6on-Pierre Quint, Pierre 

Abrahan e Robert Dreyfus quando trata-se de fornecer dados sobre a vida de Proust; ele 

ftindamenta-se preferencialmente em Charles Blondel, Armand Dandieu et Marie-Anne 

Cochet ao falar da filosofia, da psicologia, enfim, dos aspectos da "alma proustiana" e 

recorre ao n自mero que a Nouvelle Revue Fran9 aise dedicou a Proust, a Benjamin Cr6mieux 

e a Tristao de Athayde (unico brasileiro citado) ao analisar os aspectos propriamente 

literrios da obra proustiana 

Algum tempo depois, em 1943, a revista Clima, que havia trazido em seu primeiro 

nmero o importante ensaio de Ruy Coelho, voltou a tratar de Proust num texto de poucas 

linhas assinado por Joaquim Carneiro'09. Ele afirma que o processo de composi9ao literaria 

em Proust 6 resultado da psicologia do autor, isto 6 , o estilo esta em estreita rela9ao com os 

estados de alma de quem escreve 

108 FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Considera96es em tomo de Marcel 
Proust. Cadernos da Hora Presente, [S. 1.], mar. 1940, p. 63-75 

109 CARNEIRO, Joaquim. Estilo e psicologia de Proust. Clima, Sao Paulo, n. 12, p. 130, 
abr. 1943. 
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Em artigo de 15 de outubro de 1948 10, dia do lan9amento nacional da tradu9ao da 

Recherche para o portugu6s, S6rgio Milliet expressou a expectativa dos leitores em rela9o 

s dificuldades de tal empreitada, comentando tamb6m as notas explicativas de Augusto 

Meyer que acompanhavam a primeira edi9ao do primeiro volume e tecendo comentarios 

sobre a recep9乞o da obra proustiana na Fran9a, no Brasil e por ele mesmo, com dados de 

sua experiencia pessoal como leitor de Proust 

Em 11 de novembro de 1954111, sempre em cima dos acontecimentos, Milliet volta a 

falar em Proust, motivado pela publica9乞o de Contre Sainte Beuve, na Fran9a. Livro 

p6stumo, onde Proust reuniu divaga96es est6ticas e descobertas psicol6gicas numa analise 

do m6todo crtico de Sainte Beuve. 

Em vrios outros de seus textos, o crtico brasileiro referiu-se a Proust, no entanto, 

so refer6ncias que aparecem em reflex6es gerais, junto com outros autores franceses 

Sabe-se que, a partir de 1948, a presen9a de comentarios crticos sobre a obra de Proust 

tornou-se de certa forma frequente nos rodap6s literrios dos jornais. Valdemar Cavalcanti 

publicou dois artigos em O Jornal' 12, enquanto que, no Dirio de Notcias, tamb6m do Rio 

de Janeiro, Ant6nio Noronha Santos tecia coment自rios "Em torno do Proust Club"13, 

Afrnio Coutinho falava "A prop6sito de Proust"4 e Willy Lewin garantia a presen9a de 

Proust no Correio da Noite. Ali ficaram registrados fatos relativos a obra proustiana, tais 

como o lan9amento da tradu9乞o brasileira"5 , a publica9乞o do numero especial da Revista 

MILLIET, op. cit., 1981, v. 6. 

MILLIET, Sdrgio. Didrio Crtico, 2. ed. Sao Paulo: MartinsfEdusp, 1982, v. 9, p. 207- 
209. 

CAVALCANFI, Valdemar. Proust e o nosso tempo. O Jornal, Rio de Janeiro, 17 out 
1948. Neste mesmo jornal, publicou em 28 maio 1950 um artigo que foi citado em 
NOVAS OPINIOES SOBRE A PROUSTIANA BRASILEIRA, Revista Branca, Rio 
de Janeiro, p. 64, maio-ago. 1950. 

113 SANTOS, Ant6nio Noronha. Em torno do Proust Club. Didrio de Notcias, Rio de 
Janeiro, 24 out. 1948. 

114 COUTINHO, Afrnio. A prop6sito de Proust. Didrio de Notcias, Rio de Janeiro, 19 
dez. 1948. 

115 LEWIN, Willy. Um acontecimento edit9rial. Correio da Noite, Rio de Janeiro, 19 out 
1948. 

110 

111 

112 
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Branca dedicado a Proust"6, discuss6es de carter crtico"7 ou informa96es sobre a 

existencia dos Proust Clubes"8. 

Em Letras e Artes, suplemento literrio do jornal A Manhd, do Rio de Janeiro, a 

presen9a do nome de Marcel Proust intensifica-se gradativamente a partir de 1948. A 

maioria das publica96es - resenhas de livros, fragmentos de obras ou artigos de autores 

estrangeiros - s乞o muitas vezes apresentadas sem indica9乞o do nome do tradutor, 

presumivelmente de responsabilidade do jornal. S乞o publicados um ensaio de Ortega y 

Gasset, "O tempo e a distancia em Proust"n9, fragmentos do livro biografico de Andr6 

Maurois, apresentado com o titulo "Proust e Montesquieu [sicj"120 e fragmentos do livro de 

Harold March, The two worlds of Marcel Proust'21. Tamb6m6 transcrita a opini乞o de Julien 

Benda, publicada originalmente em La France Bysantine e apresentada sob o titulo "Um 

equivoco sobre a obra de Marcel Proust"22 

De autores brasileiros, encontramos um concurso de Palavras Cruzadas Proustianas, 

organizadas por Paulo Mendes Campos'23, onde se premiava os acertadores com livros da 

livraria "O Globo". A solu9乞o do jogo e os nomes do ganhadores estをo indicados na edi9o 

do jornal do dia 23 de janeiro de 1949,a pgina 13 

LEWIN, Willy. A proustiana da Revista Branca. Correio da Noite, Rio da Janeiro, 28 
dez. 1948. 

LEWIN, Willy. As fraquezas de Proust. Correio da Noite, Rio da Janeiro, 24 mar. 
1949. 

LEWIN, Willy. Intercambio proustiano. Correio da Noite, Rio da Janeiro, 30 mar 
1951. 

ORTEGA Y GASSET. O tempo e a distncia em Proust. Letras e Artes, Rio de 
Janeiro, 17 out. 1948. Sup. lit. deA Manhd, p. 5, 10. 

120 MAUROIS, Andr. Proust e Montesquieu [sic]. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 01 
maio 1949. Sup. lit. deA Manhd, p. 6. 

121 MARCH, Harold. Proust visto por um americano. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 09 
out. 1949. Sup. lit. deA Manhd, p. 2. 

122 UM EQUVOCO SOBRE A OBRA DE MARCEL PROUST. Letras e Artes, Rio de 
Janeiro, 06 mar. 1949. Sup. lit. deA Manh d, p. 2 

123 CAI'4POS, Paulo Mendes. Palavras Cruzadas Proustianas. Letras e Artes, Rio de 
Janeiro, 19 dez. 1948. Sup. lit. deA Manhd, p. 12 
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117 
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Localizamos ainda um ensaio'24 assinado por Van Jafa, pseud6nimo de Jos6 

Augusto Faria de Amaral, analise de carter psicol6gico que parte da resposta de Marcel 

Proust a um questionrio de juventude, onde o futuro escritor franc6s aponta "o desejo de 

ser amado" como o principal tra9o de sua personalidade. O texto conclui que a obra de 

Proust foi a forma encontrada por seu autor para saciar esta necessidade expressa de se 

sentir amado, garantindo assim que n乞o seria esquecido para sempre 

Da mesma forma, na regiao nordeste do pais, o interesse pela obra do escritor 

francs permanece em alta. Em Alagoas, Silvio de Macedo escreve sobre o narcisismo de 

Proust'25 e em Natal, Am6rico de Oliveira Costa'26 estuda a obra proustiana em tr6s 

diferentes artigos. No incio de 1949, em Recife, Gilberto de Macedo publica uma s6rie de 

trs artigos, interpretando a obra de Proust127 e no final do mesmo ano, um grupo de 

proustianos se re丘ne para organizar o nmero especial da revista Nordeste em homenagem 

a Proust e cujo tema foi a rela9ao do escritor com a provincia natal. Este grupo era 

constituido por Evaldo Coutinho'28, um dos diretores do Proust Clube, Aderbal Jurema'29, 

Joaquim Cardozo'30, Luis Santa-Cruz'31, al6m de Eust自quio Duarte e Gl自ucio Veiga, ja 

referidos no item anterior desta pesquisa. Num jornal de Natal, um artigo de Verssimo de 

Melo'32 tratou do mesmo tema desenvolvido pelo n丘mero especial da revista Nordeste, 

comentando a ja citada confer6ncia proferida por Octacilio Alecrim na Academia Norte- 

'z4 JAFA, Van. Marcel Proust e o amor. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 07 ago. 1949 
Sup. lit. deA Manhd, p. 12 e 14. 

125 MACEDO, Silvio. O narcisismo de Proust. Gazeta de Alagoas, Macei6, 12 dez. 1948 

126 COSTA, Amdrico de Oliveira. Repeti9es em tomo de Proust. Didrio de Natal, Natal, 
13 mar. 1949 [I]; 20 mar. 1949 [II} e 27 mar. 1949 [III]. 

127 MACEDO, Gilberto. A obra de Proust: uma interpreta叫o III. Didrio de Pernambuco, 
Recife, 03 avr. 1949. 

128 COUTINHO, Evaldo. A margem da correspond6ncia de Marcel Proust. Nordeste, n. 5, 
p. 11, nov./dez. 1949. 

129 JUREMA, Aderbal. N6s e Proust. Nordeste, Recife, n. 5, p. 2, nov./dez. 1949 

13oCAB.DOZO, Joaquim. Proust e os trens de provincia. Nordeste, Recife, n. 5, p. 12, 
nov./dez. 1949. 

131 SANTA-CRUZ, Luis. A provincia de Proust. Nordeste, Recife, n. 5, p. 3, 7, nov./dez 
1949. 

132 MELO, Verssimo de. Proust e a provncia. A Repblica, Natal, 14 dez. 1949 
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Riograndense de Letras. Consta ainda de algumas bibliografias, um artigo de Maria de 

Lourdes Teixeira'33, interpretando a personagem Odette 

A Proustiana Brasileira reuniu alguns dos principais documentos crticos escritos 

no pais, at6 1950, assim como outros tantos estudos in6ditos. Al6m dos que ja foram 

citados nos itens anteriores, para este nmero especial de homenagem a Marcel Proust feito 

pela Revista Branca, colaboraram os seguintes literatos: Otto Maria Carpeaux'34, de 

reconhecida cultura literaria e indiscutivel habilidade crtica, Violeta de Alcantara 

Carreira'35, Henrique Maron'36, Josu6 Montello'37, Evaristo de Morais Filho'38 e Raimundo 

Souza Dantas. 

Este u ltimo ja havia publicado "Aspectos de Proust" no Correio da Manh'39, texto 

que foi retomado na Proustiana Brasileira. Trabalhando com a obra de Proust e algumas 

obras crticas, ele analisa a mensagem do romance, procurando identificar seu valor moral 

Conclui que o pensamento proustiano s6 vale pelo seu efeito est6tico, n乞o tendo qualquer 

valor como proposta de vida, sendo at6 mesmo um perigo para jovens leitores que ali 

procuram um modelo de comportamento. Ao contrrio dele, Josu6 Montello comentou 

Proust em varias de suas obras, como por exemplo no Didrio da Manh'4o e no Diirio do 

Entardecer'41. 

133 TEIXEIRA, Maria de Lourdes. Interpreta9ao de Odette. Didrio de Pernambuco, 
Recife, 13 fey. 1949 [nao foi localizado]. 

'34 CARPEAUX, Otto Maria. Li頭o de Proust. Pro ustiana Brasileira, op. cit., p. 109-114 

135 CARREIRA, Violeta de Alcantara. Proust, os humildes e a paisagem. Proustiana 
Brasileira, op. cit., p. 169-172. 

136 MARON, Henrique. Marcel Proust, um fisico do subconsciente. Proustiana Brasileira, 
op. cit., p. 173-197. 

137 MONTELLO, Josud.d Proust e o teatro. Proustiana Brasileira, op. cit., p. 125-128 

138 MORAES FILHO, Evaristo de. Marcel Proust e o realismo dos dois lados. Proustiana 
Brasi k ira, op. cit.,p. 73-85. 

139 DANTAS, Raimundo Souza. Aspectos de Proust. Correio da Manhd, Rio de Janeiro, 
O5jun. 1949. 

140 MONTELLO, Josu6.6 Didrio da Manhd. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 593- 
594. 

141 MONTELO,Josu6. Dldrlo do 乃1たlrdecer 斑o de Janelro,Nova Fronteira,1991, Josu6. Didrio do Entardecer. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991, 
886 p. 
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O grande empreendimento da Revista Branca foi muito bem recebido pela crtica em 

geral e teve repercuss6es positivas, como indica um artigo de Herberto Sales'42 

Ainda neste mesmo ano, apareceram estudos tratando da obra proustiana em Letras 

e Artes. Eugenio Gomes'43 compara admiravelmente o conceito de morte em Proust e em 

Rilke. 

Varios artigos sem autoria, tratando da crtica francesa, indicam-nos o interesse dos 

brasileiros pela obra proustiana, al6m de dar uma id6ia do que os leitores conheciam sobre 

Proust e que tipo de influ6ncia sofriam da crtica estrangeira 

Um desses artigos'44 apresenta a tradu9乞o de alguns trechos do livro de Andr6 Gide, 

Incidences. Nos seus "bilhetes a Angela" ele procura penitenciar-se de ter recusado a 

publica9乞o do primeiro volume da Recherche, quando diretor da Nouvelle Revue Franぐ  aise 

Um outro texto'45 publica o fragmento do livro de L6on Pierre-Quint, apresentado 

aos leitores como o bi6grafo mais autorizado de Proust e que se pronuncia sobre a 

influencia de Bergson sobre a obra proustiana 

Outro artigo'46, an6nimo, traz ao conhecimento do p自blico leitor uma consulta 

promovida por Les Nouvelles Littraires. Em comemora9乞o a passagem do meio do s6culo 

XX, foram entrevistados duzentos intelectuais franceses das a reas de letras, ciencias e artes, 

para apurar quais as dez personalidades que maior influencia exerceram sobre o pensamento 

contemporaneo, nos primeiros cinquenta anos deste s6culo. O teste indicou Marcel Proust 

como o terceiro mais votado, depois de Einstein e Bergson, tendo sido o primeiro literato 

apontado 

Em outro nmero do suplemento literrio,6 apresentada, em tradu9乞o e sem 

indica9乞o do nome do tradutor, uma pgina in6dita de Proust, publicada no Figaro 

142 SALES, Herberto, op. cit., 1950. 

143 GOMES, Eugnio. Proust e Rilke. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 17 dez. 1950. Sup 
lit. deA Manhd, p. 1, 4. 

144 GIDE, Andr6. Como Gide se pentenciou de nao haver editado Proust. Letras e Artes, 
Rio de Janeiro, O8jan. 1950. Sup. lit. deA Manhd, p. 2. 

145 PIERRE-QUINT, L6on. Proust e Bergson. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 05 fey 
1950. Sup. lit. deA Manhd, p. 5. 

146 OS DEZ LUMINARES DO SECULO. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 07 maio 1950 
Sup. lit. deA Manh d, p. 8-9. 
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Littraire, que pertencia aos in6ditos em poder da 立  nica sobrinha do escritor, Susy Mante- 

Proust. Nesta pgina'47, o escritor franc6s revela seu sentido crtico falando de Baizac, que 

foi extensamente analisado em Contra Sainte-Beuve. 

Um pequeno texto'48 visa mostrar a semelhan9a de processo criativo entre Flaubert 

e Proust, aspecto assinalado pelo crtico francs Albert Thibaudet, apresentando como 

exemplo um fragmento "bem proustiano" de Mme Bovary, para que os leitores pudessem 

verificar a procedencia da compara9o 

No Jornal de Letras, Paulo Ronai'49 estuda um pastiche que Proust fizera de 

Baizac, o autor da imensa obra que Ronai estava traduzindo para o portugues. No Jornal 

de So Paulo, Charles Temerson'5o rememora os incidentes e a gl6ria de Proust ao ser 

laureado pelo Goncourt. 

Como em 1950, tamb6m no ano seguinte o suplemento literhrio Letras e Artes trata 

com certa frequencia de assuntos ligados a Proust e sua obra. No entanto, excetuando o 

artigo de Brito Broca sobre a tese de Alvaro Lins, ja referido, o 丘  nico texto de autor 

brasileiro que vem assinado 6 um ensaio onde Jorge de Lima'5 ' compara Proust a Arniel. O 

autor da Recherche 6 considerado como o mais genial discipulo de Amiel, porque 

assemelha-se a ele pela volumosa reda9ao do di自rio i ntimo, pela auto-observa9乞o e pelo 

estilo prolixo. 

Os demais textos sをo noticias de responsabilidade dos editores, resenhas de obras ou 

tradu96es de fragmentos de textos franceses. Um deles'52 apresenta a transcri9ao de um 

trecho da carta que Proust enviou ao cronista franc6s Andr6 Lang, em resposta a uma 

147 PROUST, Marcel. Baizac visto por Marcel Proust. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 20 
ago. 1950. Sup. lit. deA Manh d, p. 2. 

148 FLAUBERT E MARCEL PROUST. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 03 set. 1950. Sup 
lit. deA Manh d, p. 9. 

149 RONAI, Paulo. Proust faz um pastiche de Baizac. Jornal de Letras, Rio de Janeiro, n. 
15, p. 4・5, set. de 1950. 

150 TEMERSON, Charles. Marcel Proust. Prmio Goncourt 1919. Jornal de So Paulo, 
So Paulo, 01 jan. 1950. 

151 LIMA, Jorge de. A propsito de diarios. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 05 ago. 1951. 
Sup. lit. deA Manhd, p. 3. 

152 QUANDO MARCEL PROUST RESPONDEU A UM INQURITO. Letras e Artes, 
Rio de Janeiro, O7jan. 1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 4. 
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entrevista, realizada por volta de 1920, para Les Anna/es. Ali o romancista revela pontos de 

vista muito interessantes sobre sua arte. Ao ser solicitado a distinguir romance de anlise e 

romance de aventura, Proust afirma que a expressao "romance de anlise" nao o agrada, 

porque toma o sentido de estudo ao microsc6pio, que se preocupa com coisas pequenas. 

Para ele, o que 6 pequeno n乞o 6 necessariamente destituido de importancia, como a 

linguagem comum deixa crer. Por isso, prefere o termo "romance de introspec9ao" e afirma 

que seu instrumento de trabalho 6 antes o telesc6pio que o microsc6pio, porque procura as 

leis gerais. O romance de aventura que consegue fixar tais leis, que regem tamb6m a vida 

exterior, vale tanto quanto o introspectivo que, por seu lado, n乞o pode ser de inteligencia 

pura. 

Letras e Artes tamb6m publica, em tradu9乞o, o verbete do Dizionario delle opere e 

dei personaggi que trata de Proust, escrito por Vit6rio Lugli'53, assim como reproduz o 

texto de Gra9a Aranha, publicado em Espfrito Moderno'54, considerando-o como o 

primeiro escrito sobre Marcel Proust no Brasil. Em outra noticia'55, veicula-se a publica9o 

da tese de Octacilio Alecrim na revista Cultura e se fornecem dados sobre as atividades do 

grande proustiano. Tamb6m 6 apresentada uma resenha do livro The mind of Proust 

(Cambridge University Press, 1949) de F. C. Green como sendo a "mais rigorosa e 

circunstanciada exegese"56 at6 ent乞o realizada sobre a obra proustiana. Ainda sem 

indica9乞o de tradutor ou fonte, um texto de Thierry Maulnier'57 aponta a contradi9o 

aparente entre a filosofia dominante no perodo (marxismo e fenomenologia) e a crescente 

presen9a da obra de Proust, manifestada tanto pela sua leitura como por uma rea9o 

LUGLI, Vit6rio. Proust numa pgina. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 04 mar. 1951, 
Sup. lit, de A Manhd. 

154 MARCEL PROUST VISTO POR GRACA ARANHA. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 
15 avr. 1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 11. 

'55 TCNICA DA PROSA IMPRESSIONISTA. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 03 jun 
1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 9. 

156 PROUST VISTO PELA CRTICA INGLESA. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 01 jul 
1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 11. 

'5' MAULNIER, Thierry. Marcel Proust e n6s. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 14 out 
1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 2 

'53 
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contraria a ela. Um ensaio de Andr6 Maurois'58 discute se devem ser ou n乞o publicados os 

esbo9os do romance Jean Santeuil que, at6 aquele momento, permaneciam in6ditos 

De 1951 a 1963 aparecem artigos em rodap6s de jornais de grande circula9乞o, que 

demonstram uma certa populariza9乞o do interessse pela obra proustiana. Assim, no Didrio 

de Minas s乞o publicados dois artigos de Jos6 Nava'59; no Correio da Manh do Rio de 

Janeiro, Carlos Drummond de Andrade'6o fala sobre Proust e seus contatos com o Brasil; 

no Didrio de So Paulo, Homero da Silveira'6' estuda o amor e a morte em Proust e as 

dificuldades que o romance proustiano apresenta ao seu leitor 

Tamb6m no Didrio de Notcias, do Rio de Janeiro, s乞o publicados varios artigos 

Entre eles, o comentario de Bernardo Gersen'62 sobre o ensaio de Alvaro Lins tratando da 

t6cnica do romance em Marcel Proust; em outro, H6lio Lima Carlos Wince'63 discute a 

adapta9ao da Recherche para o cinema; em outro mais, Luis Felipe Alves Esteves'64 

apresenta um estudo comparativo entre Saint-Exup6ry e Proust; Leo Gilson Ribeiro trata da 

vida e da obra de Proust em dois diferentes artigos'65 e um pouco mais tarde, Hermenegildo 

de Sa Cavalcanti'66 comenta as rela96es entre o escritor franc6s e Illiers, provincia natal dos 

familiares paternos de Proust 

158 MAUROIS, Andr6. Os rascunhos dos mestres. Letras e Artes, Rio de Janeiro, 16 dez 
1951. Sup. lit. deA Manhd, p. 3. 

159 NAVA, Jos6. Du c6t6 de chez Proust. Didrio de Minas, Belo Horizonte, 12 jan. 1952 e 
Nomes de pessoas:・  o nome, no mesmo jornal, em 13 avr. 1952, textos nao localizados 
por esta pesquisa. 

160 ANDRADE, Carlos Drummond de, op. cit., 1953. 

161 SILVEIRA, Homero. O amor e a morte em Proust. Didrio de So Paulo, Sao Paulo, 
03 nov. 1953. 

162 GERSEN, Bernardo. Um ensaio sobre Proust. Didrio de Notcias, Rio de Janeiro, 30 
dez. 1956. 

163 WINCE, H6lio Lima Carlos. Proust disputado pelo cinema. Didrio de Notcias, Rio de 
Janeiro, 27 maio 1956. 

164 ESTEVES, Luis Felipe Alves. Duas est6ticas, dois tempos: Saint-Exupdry e Proust 
Didrio de Notcias, Rio de Janeiro, 31 jan. 1960. 

165 RIBEIRO, Leo Gilson. Proust e o combate com a morte. Didrio de Notcias, Rio de 
Janeiro, 07 maio 1961 e A divina com6dia de Proust, em 23 set. 1961. 

166 CAVALCANTI, Hermenegildo de S自.自  Proust e Illiers. Didrio de Notcias, Rio de 
Janeiro, l7fev. 1963. 



60 

Tamb6m em algumas publica96es literarias aparecem estudos tratando da obra 

proustiana no mesmo perodo dos textos acima citados. A Revista do Livro apresentou dois 

interessantes estudos: um de i ndole comparativa, assinado por Octvio Mello Alvarenga'67, 

fazendo um paralelo entre La Prisonnire, de Proust e Lolita, de Nabokov; e outro de 

autoria de Jos6 Nava'68, que teve certa repercussao crtica, tratando dos primeiros leitores 

de Proust no Brasil e de brasileiros que tiveram ocasionalmente algum contacto com o 

escritor franc6s; em A Ordem 6 publicado um texto de Jos6 Artur Rios'69, enfocando Proust 

sob o a ngulo sociol6gico 

Entre as poucas publica96es feitas em livros, al6m das j自  referidas nos itens 

anteriores, cumpre citar os dois textos da colet合nea Retratos e outros ensaios, de Olivio 

Montenegro'70, assim como um estudo do Prof. Ant6nio Garcia intitulado Du c6t' de chez 

Proust - Metodologia e Literatura'71, publicado em edi9乞o do autor, em Curitiba, ao qual 

nao tivemos acesso. Conforme depoimento do autor (informa9乞o verbal)'72, este foi um 

trabalho acad6mico escrito sem maiores pretens6es, cujo reduzido nmero de c6pias 

tornou-o de dificil localiza9ao, nao tendo consequentemente repercussao crtica 

1.5. Os caminhos da recep恒o 

Descrevemos at6 aqui os constituintes do corpus analisado nesta pesquisa no sentido 

de dar uma vis豆o geral da crtica brasileira na recep9ao da obra de Marcel Proust 

Consideramos a crtica desde as suas primeiras manifesta96es at6 o incio dos anos sessenta 

167 ALVARENGA, Octvio Mello. Proust e Nabokov: aproxima⑩es. Revista do Livro, 
Rio de Janeiro, n. 18, P. 85-98, jun. de 1960. 

168 NAVA, Jos6.6 Brasileiros nos caminhos de Proust. Revista do Livro, Rio de Janeiro, p 
109-126, mar. 1960. 

169 RIOS, Jos6 Artur. Um ngulo de Proust. A Ordem, Rio de Janeiro, n. 1, jan. 1962, p 
3641. 

MONTENEGRO, Olivio. A propsito de Proust. In: Retratos e outros ensaios. Rio de 
Janeiro: Jos6 Olympio, 1959, P. 244-247 e Um panfleto literrio. In: ibidem, p. 169- 
171. 

GARCIA, Ant6nio. Du c6t de chez Prou計ー Metodologia e literatura. Curitiba: 
[edi9ao do autor], 1955. 

172 Em entrevista pessoal com a autora desta pesquisa, em dezembro de 1991, em 
Curitiba. 

170 

171 
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O primeiro livro de Marcel Proust a chegar ao Brasil, do qual se tem noticia, foi um 

exemplar do livro laureado pelo pr6mio Goncourt, em 1919: j l'ombre desjeunesfulles en 

fleur, segundo volume do romance A la recherche dii tempsperdu 

O primeiro volume - Du c6t de chez Swann - ja tinha sido editado na Fran9a em 

1913 e tivera pouca repercuss豆o. Enquanto Paul Souday, crtico bastante conceituado do 

jornal Le Temps, dedicou-lhe algumas linhas elogiosas, outros apontaram o escritor como 

um representante da decadencia ocidental. Entre estes, Andr6 Germain, que considerou Du 

c6td de chez Swann como um livro sanduiche - constituido de algumas poucas pginas 

imorais entre duas fatias de vulgaridades - censurando-o por n乞o alcan9ar o nvel e a 

medida da vida, de escrever a teoria e a pedagogia do esnobismo. S6 depois da morte de 

Proust, este crtico voltaria atrs em alguns aspectos, reconhecendo o extraordinario talento 

das observa96es sociais e do estilo proustianos. Ainda em vida, Proust encarnava o meio em 

que vivia e que descreveu, sendo que os adversrios daquele mundo ligavam-no 

inconscientemente a sua obra 

Conforme se percebe, Proust foi, de incio, recebido com reservas pela pr6pria 

crtica francesa, sendo que poucos o compreenderam ou louvaram 

Braulio do Nascimento entendeu-o com clareza: 

"A indiferen9a e mesmo repulsa com que, de modo geral, foi 
recebido o primeiro volume de A la recherche du lemps perdu 
demonstra claramente, por um lado, o estado de espirito do leitor 
franc6s das v6speras da primeira guerra mundial e, por outro, a 
renova戸o que Proust trazia ao romance, de tal monta, que nao podia 
ser logo compreendida."173 

De fato, parece que a situa9乞o social, caracterizada por grande efervesc6ncia politica 

e pelo desenvolvimento tecnol6gico, trazendo a mecaniza9ao ao quotidiano do leitor, nao 

era propicia ao aparecimento de uma obra longa e dificil, que exigia dos leitores tempo 

disponvel e muita concentra9乞o. Muitos atribulram a esses fatores o despreparo com que 

foi recebida a Recherche, sobretudo pelos seus primeiros leitores franceses, deixando claro 

173 NASCIMENTO, op. cit., 1948/1949 
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um desnvel acentuado entre o horizonte de expectativa do p自blico e as caractersticas que a 

obra apresentava 

Ap6s a atribui9ao do premio Goncourt, em 1919, passados os primeiros momentos 

de inconformismo da imprensa francesa, principalmente da imprensa politica, que preferia 

obras engajadas com o tema da guerra rec6m-terminada, Proust se viu lan9ado al6m das 

fronteiras da Europa e chegou at6 o Brasil, precedido de consideravel fama. Foi sobretudo 

nas revistas liter自rias da Fran9a que os intelectuais brasileiros encontraram referencias ao 

escritor recentemente laureado pelo Goncourt 
I 

Jaime Adour da Camara refere-se a chegada de Proust ao Brasil nos termos que 

seguem: 

"Ja est自vamos em plena campanha modernista e familiarizados com 
todos os escritores de vanguarda. Mas o desnorteamento em torno 
de Proust era quase total. Bastava que ele fosse o escritor da moda; 
era o assunto de todas as conversas literarias. Nas reuni6es 
mundanas, nas rodas dos intelectuais, Proust constituia o motivo 
principal de todas as aten96es. Os seus livros anunciados, uma vez 
publicados, eram disputados nas livrarias."74 

Ele cita alguns crticos franceses ou de outras nacionalidades que, de incio, se 

manifestaram sobre a obra proustiana, lembrando os poucos que logo se identificaram com 

ela : L6on Daudet, Charles du Bos, Francis Miomandre, Edmond Jaloux e Jacques Rivi6re 

Tamb6m faz referencia aos que se apavoraram de incio com o estilo denso e a composi9o 

cerrada, mas que vieram a se retratar mais tarde, como Andr6 Gide e Henri Massis, que s6 

depois de vinte e cinco anos conseguiu louvar a obra, mesmo sem compreend6-la 

totalmente e ainda Ernst-Robert Curtius que, mais tarde, dedicou um ensaio a Proust no 

qual o considera o maior escritor do seu tempo. O crtico brasileiro cita tamb6m os que 

nunca chegaram a compreender Proust, entre eles Maurice Barres, o velho Anatole France, 

Pierre Lasserre e Paul Bourget 

No Brasil, Jorge de Lima, Jos6 Lins do R6go, Eduardo Frieiro, Jaime Adour da 

Camara e Augusto Meyer podem ser apontados como os primeiros leitores brasileiros da 

'74 C AMARA, op. cit., 1948/1949. 
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obra proustiana. Os dois primeiros do Nordeste, o terceiro de Minas Gerais, o quarto do 

Rio de Janeiro e o u ltimo do Rio Grande do Sul, o que pressup6e uma divulga9o 

concomitante em diferentes pontos do pais. Fato surpreendente, considerando-se que os 

centros emissores de cultura do pais, na 6 poca, como de certa forma at6 hoje, eram Rio de 

Janeiro e S乞o Paulo. 

Constatamos, tambdm, que foi pela intermedia9乞o dos modernistas que a obra 

proustiana teve seu ingresso no contexto literrio brasileiro. No entanto, foi ocasional esse 

encontro no momento da eclosをo do movimento modernista, favorecido pelo fato de que, 

em 1919, Marcel Proust ganha o Pr6mio Goncourt e s6 a partir dai alcan9a a popularidade 

que o levaria para fora das fronteiras europ6ias 

Em estudo sobre os possiveis contatos do escritor franc6s com pessoas ou coisas 

ligadas ao Brasil, Jos6 Nava'75 descreve com detalhes a chegada dos primeiros exemplares 

de A l'ombre des jeunes files en fleur, na Livraria Francisco・  Alves, em Belo Horizonte 

Vinham em caixotes, recebidos do Rio de Janeiro, desembarcados do ltimo navio que 

chegara da Europa. O livreiro Kneipp 6 citado em testemunho do fato. Jos6 Nava, ao 

contrrio do que tem sido dito, nao se inclui entre o grupo de jovens que se encontrava na 

livraria no momento do ocorrido, em 1920, mas descreve a cena com incrivel vivacidade e 

riqueza de detalhes: 

175 NAVA, Josd, op. cit., 1960 
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"O bando atacou o caixote. Empunhava martelo e p6-de cabra o 
risonho Francisco Martins de Almeida. Iniciada a opera9ao, salta um 
pacote, que vai tombar aos p6s de um mo9o de 6 lho [sic]'76 vivo e ar 
timido, mas atilado leitor, e hbil tip6grafo. Era Eduardo Frieiro 
R自pido, apanha-o e sobra9ando o embrulho, sai correndo para o 
fundo da loja. Mal aberto, grita: -E o Goncourt, pessoal! Mais quatro 
mo9os atiraram-se em seu encal9o e arrebataram os exemplares 
Milton Campos, Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade e 
Alberto Campos. A cada um dos cinco bibliomanacos o lesto Kneipp 
debitou um Proust, a tres mil r6is. Os primeiros cinco a serem uidos 
em Minas. E consta que Eduardo Frieiro come9ou a leitura ali 
mesmo. Eis, pois, sem tirar nem p6r, o primeiro leitor de Proust, de 
que ha noticia no Brasil."77 

Conforme esta versをo, o primeiro leitor de Proust identificado por testemunhas teria 

sido Eduardo Frieiro, mineiro de Belo Horizonte, romancista e crtico. Seu primeiro livro, O 

Clube dos Grafnomos, publicado em 1929, satirizava os modernistas, revelando a 

personalidade de quem sempre desprezou as frmulas estabelecidas e os tabus de escolha 

Brito Broca178 afirma que o crtico mineiro era o contr自rio de um reacionario, 

conhecido como um grande leitor, amante dos velhos livros e dotado de importante cultura 

humanstica. 

Segundo a outra versao citada, sustentada por lone de Andrade' 79, o primeiro leitor 

brasileiro de Proust teria sido o romancista alagoano Jorge de Lima, em 1919. Na6 poca, 

jovem m6dico na Base da Lat6co6re, em Macei6, Jorge de Lima recebeu o livro A l'ombre 

desjeunesfilles enfleur das maos de um piloto, com a observa9乞o de que, o laureado pelo 

Goncourt daquele ano era "quelque peu somnfre" 

E dificil, diante das varias vers6es e testemunhos, identificar quem realmente leu 

Proust em primeiro lugar. Contudo, tem-se tentado identificar aquele que teria sido o 

primeiro a escrever sobre ele no Brasil 

176 Considerando-se a grande varia 含o ortogrfica encontrada nos textos brasileiros 
citados, procederemos a atualiza9含o ortogr自fica das cita96es a seguir, para facilitar a 
leitura e tom -la mais fluente, sem a presen9a desagrad自vel dos sic 

177 NAVA, op. cit., 1960, p. 110 

178 BROCA, Brito. Ensaios da mdo canhestra. Sao Paulo: PolisflNL, 1981, p. 279 

179 ANDRADE, lone de, op. cit., 1971. 
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A primeira contribui9ao de um brasileiro a mem6ria de Proust parece ter sido o 

poema, que inserimos nos anexos, de Samuel MacDowel! Filho'80, escrito e lido em Paris, 

em 1923, numa reuniao em homenagem ao primeiro aniversrio da morte do escritor 

franc6s. Embora nascido no Brasil, Samuel Mac Dowell foi criado e educado em Paris 

Durante a juventude, colaborou em revistas da capital francesa, sob o pseud6nimo de Pierre 

Eor. Mantendo estreito contato com o mundo intelectual parisiense, foi amigo de 

Apollinaire e de Henri de R6gnier, frequentou os sal6es da Condessa de NoaIlles, vivendo 

intensamente o clima proustiano que impregnava o ambiente ap6s a conquista do Premio 

Goncourt, em 1919. Nao se pode, todavia, considerar seu poema como uma produ9o 

integralmente brasileira, jえ  que foi escrito em lingua francesa 

Outro brasileiro tambdm manifestou, bem cedo e em forma de poema, a sua 

admira9乞o pelo autor da Recherche, desta vez em lingua portuguesa. Foi o poeta, ensaista e 

critico gacho, Augusto Meyer. Seu poema "Elegia para Marcel Proust" tamb6m 

reproduzido nos anexos, foi escrito em 1926 e publicado no livro Giraluz'8' 

Como se viu pela descri9乞o sumaria do corpus, alguns literatos da d6cada de vinte, 

que foi profundamente marcada no Brasil pela ebuli9乞o do movimento modernista, 

receberam a obra proustiana com desconfian9a. No i mpeto dos primeiros arroubos 

modernistas, Gra9a Aranha n乞o teve duvidas em proclamar 

"Proust nをo nos rejuvenesce. As raizes da sua arte sao longinquas 
Nela o velho espirito franc6s compraz-se na analise das cousas, na 
narra9ao dos acontecimentos, na associa9ao das id6ias e das 
sensa96es."82 

As primeiras crticas favorveis vieram de Trist乞o de Athayde e de Jorge de Lima, 

na forma dos dois longos estudos, de 1928 e de 1929 respectivamente, que continuam a ser 

marcos significativos da recep9乞o proustiana no Brasil 

180 MAC DOWELL FILHO, Samuel. A l'ombre des jeunes filies en fleurs. Revista 
Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 23, dez./jan. 1948/1949. 

181 MEYER, Augusto. Elegia para Marcel Proust. In: Giraluz. Porto Alegre: Livraria do 
Globo, 1928. 

182 ARANHA, Gra9a. Marcel Proust. In: Espfrito Moderno. Sao Paulo: Monteiro Lobato, 
1925, p. 99. 
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Nao encontramos documentos crticos sobre Proust e sua obra, no perodo que vai 

de 1930 a 1937 e acreditamos que este sil6ncio possa ser atribuido tanto a fatores internos 

como a fatores externos 

Na Fran9a, onde predominava naquele momento a literatura engajada, a reputa9o 

de Proust encontrava-se eclipsada. Muitos crticos, entre os quais Andr6 Billy, E. Henriot e 

R. Lalou compartilhavam a opiniao de que a obra proustiana nao respondia s necessidades 

da 6 poca, conforme o veredito publicado por Vend.redi'83, em 12 de mar9o de 1937, onde 

se afirmava que Proust estava bem morto, muito longe de todos e s6 Deus podia saber 

quando ressuscitaria, se 6 que algum dia isto viria a acontecer 

Tamb6m nos Estados Unidos, a d6cada de trinta assinalou uma rea9ao desfavoravel 

aobra proustiana, cujo prestigio vinha crescendo at6 aquele momento. G. Tougas'84 explica 

o fen6meno com argumentos de carter intra-literrio. Para ele, apesar da publica9乞o do 

ensaio de Edmund Wilson, "Marcel Proust", em 1931 185, a imagem de Proust, como martir 

das letras, foi substituida por outra, menos nobre, com a publica9乞o de suas cartas a Robert 

de Montesquiou, na Correspondance Gdnrale, que come9ou a sair em 1930. Este recuo se 

acentuou, quando apareceu, em 1934, a obra de Albert Feuillerat, Comment Marcel Proust 

a compos son roman, proclamando n乞o ser o romance proustiano resultado de um plano 

to elaborado quanto se acreditara anteriormente. Somente em 1948, Harold March 

apresentou uma imagem completa e corrigida da obra e do pensamento do escritor franc6s 

em Two Worlds of Marcel Proust, que marcou o fim do periodo de relativo desinteresse por 

Proust na Am6rica do Norte. 

No Brasil da d6cada de trinta, a literatura voltara-se para os motivos nacionais, 

predominando ent乞o os romances regionalistas. A crtica acompanhava o movimento geral 

183 Apud. ANDRADE, lone, op. ci!, 1971, p. 7: "Proust est mort, bien mort, aussi loin de 
nous qu'on puisse l'etre et Dieu sait quand ii ressuscitera, s'il ressuscitera jamais". 

184 TOUGAS, G. Marcel Proust devant la critique amdricaine. In: CONGRESSO DA 
ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE LITERATURA COMPARADA. Anais 
Chapel Hill: 1958, vol 2, p. 558-565. 

185 WILSON, Edmund. Marcel Proust. In: Axel's Castle. New York: Scribner's Sons, 
1931. Este ensaio teve grande importancia na divulga9まo da obra proustiana nos 
Estados Unidos e foi tamb6m um dos textos intermedirios na recepao de Proust 
pelos intelectuais brasileiros. 
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da politica e das letras e, marcada pela a9乞o social e politica, dividia-se em reacionaria e 

progressista. Neste contexto, a literatura introspectiva perdeu terreno para a literatura 

engajada e o interesse por Proust decaiu temporariamente 

Acreditamos que nao seja mera coincidencia o fato de tr6s paises - Fran9a, Estados 

Unidos e Brasil - de diferentes continentes e idiomas, apresentarem fen6meno similar, ou 

seja, a queda temporaria de interesse pela obra proustiana. Imaginando-se um grfico, que 

representasse cronologicamente tal fen6meno, com certeza obter-se-ia uma curva bastante 

semelhante nos trs paises: declinio ap6s 1930 e eleva9乞o significativa no final da d6cada de 

quarenta. 

G. Tougas levanta a hip6tese, que exigiria uma tese para ser efetivamente verificada, 

de que os Estados Unidos teriam encabe9ado uma opinio coletiva favorvel a obra 

proustiana, de tal forma que a crtica francesa preferiu ignorar seus escrpulos e seguir a 

tendencia da critica estrangeira 

No que concerne ao Brasil, foi de fato, por volta do final da d6cada de quarenta, que 

os intelectuais brasileiros come9aram a se interessar vivamente pela crtica americana, 

coincidindo este interesse com o inicio da grande voga brasileira de Proust 

Assim, se em 1948, a gl6ria de Proust parece assegurada a nvel internacional e 

inclusive no Brasil, sabemos que isto nao ocorreu desde o inicio de sua carreira literhria. Ao 

contrrio, poucos escritores foram t乞o atacados, insultados e incompreendidos. Para S6rgio 

Milliet, isto se deu porque a obra de Proust estava muito al6m das conven96es literarias que 

vigoravam na 6 poca de seu aparecimento 

"Sua originalidade integral, seu realismo, sua agudeza de observa9ao, 
a sutileza de sua critica, eram um desafio a mediocridade, ao 
academismo, e perturbavam todas as conven96es literarias em 
vigor."86 

A grande distancia est6tica entre o horizonte de expectativa do p立blico e as 

caractersticas novas que a obra proustiana apresentava exigia do leitor uma acentuada 

mudan9a deste mesmo horizonte, por isso, nos primeiros momentos, a obra foi 

186 MILL1ET, op. cit., 1981, v. 6 
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incompreendida e rejeitada, sendo reabilitada aos olhos do phblico leitor somente depois de 

tres d6cadas. 

Observamos tamb6m que, de 1937 a 1948, poucos titulos constavam da bibliografia 

proustiana brasileira: sete (7) ao todo, se for considerado o poema de Da Costa e Silva 

Filho, tamb6m incluido nos anexos, que foi publicado pela Revista Branca, em 1944 

Se a partir de 1948 iniciou-se a grande voga de Proust no Brasil, certamente a 

tradu9ao do primeiro volume da Recherche, lan9ado no com6rcio em outubro de 1948, 

deve ter contribuido para isso. 

Com efeito, fator mediador bastante significativo nos processos de recep9o 

literaria, a tradu9ao da Recherche o foi tamb6m para a recep車o de Proust no Brasil. Seu 

inicio, em 1948, e seu t6rmino, em 1956, compreende o perodo mais rico em documentos 

crticos. A tradu9ao no aparece ai gratuitamente, foi tanto causa quanto efeito do 

acentuado interesse pela obra de Proust neste perodo, suscitando um n自mero significativo 

de manifesta96es na imprensa e em publica96es especializadas 

Como vimos, a s6rie de documentos crticos sobre a obra de Marcel Proust inicia 

com o n立mero especial da Revista Branca, que saiu em dezembro de 1948. No Correio da 

Noite, Willy Lewin'87 faz observa96es elogiosas a Saldanha Coelho, organizador da 

colet含nea. Segundo Lewin, o jovem e inteligente diretor da revista podia envaidecer-se de 

ter organizado um n立mero digno de qualquer ambiente literario s6rio, advertindo, contudo, 

que podiam ser perigosas estas "subitas irrup96es epid6micas de paixao por escritores ou 

temas literarios que permaneceram, por longo tempo, arquivados". Willy Lewin ressalta que 

estas manifesta96es eram, em geral, marcadas pelo esnobismo, o que todavia ele n乞o 

percebia na publica9乞o da Revista Branca. Em outro artigo jh referido, comentando a 

tradu9ao que Mario Quintana fizera para o primeiro volume da Recherche, Glaucio Veiga'88 

observou que toda a movimenta9ao crtica que se fazia em torno do assunto, a onda de 

rodap6s e artigos sobre Proust, chegara bem atrasada, at6 mesmo a tradu9乞o para o 

187 LEWIN, Lewin. A Proustiana da Revista Branca. Correio da Noite, Rio de Janeiro, p 
2, 28 dez. 1948. 

188 VEIGA, op. cit., 3Ojan. 1949 
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portugus, que foi lan9ada quando as livrarias nacionais j自  estavam repletas com a vers乞o 

"castelhana". Pelas crticas at6 entao apresentadas, ele deduziu que poucos no Brasil haviam 

realmente lido Proust at6 aquele momento e muitos destes se haviam limitado ao primeiro 

volume. 

Em 1949, na revista Nordeste, Aderbal Jurema'89 narra a surpresa de Albert Camus 

quando, em sua visita a Recife, soube que se preparava um n自mero especial da revista 

dedicado a Proust. Ele n乞o compreendia a popularidade do romancista francs entre os 

intelectuais brasileiros. O crtico brasileiro explicou-lhe que havia uma afinidade espiritual 

muito grande dos escritores brasileiros com a obra proustiana e esta afinidade 6 examinada 

na revista Nordeste principalmente sob o aspecto da rememora9ao da infancia pela analise 

introspectiva 

Em 1950, a Editora da Revista Branca apresenta ao publico leitor uma Proustiana 

Brasileira tambdm organizada por Saldanha Coelho, numa homenagem aos vinte e cinco 

anos de morte do escritor frances. 

Os artigos em jornais continuam a proliferar, enquanto prossegue a publica戸o da 

tradu9乞o da Recherche 

Carlos Drummond de Andrade'9o ilustra o interesse em torno da obra de Proust e 

inclusive da sua pessoa. Constata que a notoriedade de um autor desperta a curiosidade e, 

as vezes, um detalhe minimo pode ganhar dimens6es exageradas. Assim, Marcel Proust 

estava a merc6 de todas as indiscri96es, de tal forma que sua vida, mais que sua obra, estava 

sendo objeto de grande quantidade de estudos e publica96es. Dentro do espirito do 

momento, o crtico-poeta prop6e uma perspectiva ainda nao explorada pelos proustianos 

brasileiros: as rela96es diretas ou indiretas de Marcel Proust com a vida brasileira. E ele 

mesmo p6e-se a examinar o assunto 

Entre os poucos elementos encontrados a respeito destas rela96es, um deles referia- 

se a possibilidade de o escritor ter investido capital no Brasil e o outro,a possibilidade de a 

Princesa Isabel ser uma das chaves para a Princesa de Parma 

189 JUREMA, op. cit., 1949 

190 FIGTJEIREDO, Hugo de. [Carlos Drummond de Andrade], op. cit., 31 out. 1953 
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A primeira suposi9乞o tem origem numa carta de Proust a Mme Strauss, onde ele 

indaga se o marido desta teria, entre outras, a96es da "Rio de Janeiro Tramway Light and 

Power", para saber se seria recomendvel comprar a96es desta empresa. Nao se sabe se o 

fez, mas tem-se pelo menos a certeza de que cogitou comprar a96es desta empresa 

canadense instalada no Rio de Janeiro. 

A segunda suposi9乞o origina-se em uma refer6ncia de A. Germain em seu livro Les 

Cls de Proust (Edition Sun, 1953). Carlos Drummond de Andrade faz a ressalva de que 

esta observa9ao, como tudo o mais que era afirmado no livro, devia ser considerado com 

reservas, devido a tendencia do seu autor ao sensacionalismo. Segundo este autor, Proust 

teria conhecido o compositor Ambroise Thomas, em Boulogne-sur-Seine, na casa da 

Princesa Isabel, conhecida por sua amabilidade e dedica9乞oa msica 

E ainda em 1956, quando sai o ltimo volume da tradu9乞o da Recherche - O 

tempo redescoberto - que se publica a tese de Alvaro Lins sobre a t6cnica do romance 

proustiano, ponto alto da crtica de Proust no Brasil 

Nos anos seguintes, as publica96es continuam a aparecer, embora num ritmo menor, 

merecendo destaque apenas o livro de Alcantara Silveira - Compreenso de Proust - 

publicado em 1959. Em 1963, Hermenegildo de Sa Cavalcante convida a 自  nica sobrinha do 

escritor franc6s, a sra. Suzy Mante-Proust, para uma visita ao Brasil, durante a qual6 

fundada a Associa9ao Brasileira dos Amigos de Marcel Proust'91. Retomamos esses dados 

para assinalar que a bibliografia brasileira deixa evidente uma desacelera9ao na produ9o 

crtica proustiana a partir daquele momento, que marca o fim do perodo a ureo da presen9a 

de Proust nos rodap6s dos jornais brasileiros 

Ressaltamos tamb6m que nomes importantes para a crtica proustiana do Brasil nao 

o sao igualmente para a critica brasileira em geral. Ao contr自rio, o renome de alguns crticos 

citados deve-se a sua atua9ao como analistas da obra de Marcel Proust. Assim, o leitor da 

critica proustiana recorre aos textos daqueles autores que nao teriam relevancia num 

trabalho que tratasse exciusivamente da literatura brasileira. Na verdade, a permanencia do 

191 Inclumos, nos anexos, c6pias dos estatutos da Associa頭o Brasileira dos Amigos de 
Marcel Proust e do discurso de recep9含o da sra. Suzy Mante-Proust, proferido por 
Hermenegildo de S豆  Cavalcante. 
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interesse de sua critica deve-se à perenidade do objeto da análise, ou seja, da própria obra 

de Proust. 



CAPiTULO 2 

A CRITICA ENTRE A DECADENCIA E A RENOVACAO 

Em 1922, na revista Klaxon, no artigo de apresenta9ao do nmero inicial deste 

primeiro periodico modernista, Mhrio de Andrade comenta tipos de comportamento e de 

principios est6ticos de duas 6 pocas diferentes: a imediatamente anterior, de comportamento 

tpico, cujo exemplo seria Sarah Bernardt e a 6 poca que lhe era contemporanea, cujos 

principios est6ticos poderiam ser ilustrados por P6rola White. Mario de Andrade preferia 

P6rola White a Sarah Bernhardt, pois eia representava para ele o raciocinio, a instru9ao, a 

velocidade, a vida enfim, enquanto que a outra era a ilustra9乞o da trag6dia, do romantismo 

sentimental e da t6cnica 

"Na vis乞o da mulher, brigam portanto dois tempos: o velho e o novo, 
o passado e o presente, o ontem e o hoje, o atraso e o progresso, o 

status quo opressivo e a luz iluminadora da liberdade."192 

Tamb6m na visao da obra proustiana estes mesmos elementos apresentaram-se de 

forma conflituosa e deram o tom que marcou as primeiras crticas brasileiras de Proust. Para 

alguns crticos, o escritor representava o velho espirito franc6s, de cuja influ6ncia a 

literatura brasileira procurava se libertar. Para outros, ele era sin6nimo de novo, de algo 

ainda t乞o pouco conhecido, que o tornava dificil de ser compreendido 

A crtica proustiana brasileira da d6cada de vinte se encontrava dividida entre estes 

dois caminhos que, na verdade, n乞o se opunham, mas se cruzavam, se interceptavam num 

ponto comum: a extrema sensibilidade do escritor francs, uma sensibilidade que era a 

pr6pria inquieta9ao do tempo e que o tornava, sob este aspecto, muito atual 

192 Mrio de ANDRADE apud. Mario da Silva BRITO em O alegre combate de Klaxon 

[Introdu9含o a edi9ao facsimilada} Klaxon. Sao Paulo: Martins, 1972, p. viii. Edi9ao 
fac-similada. 
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Proust morre em 1922, na Fran9a, onde vivera o pleno apogeu da belle po que'93, 

definido como o perodo de 30 anos (1885 a 1914), durante o qual a Fran9a conheceu a 

prosperidade social. Paris foi o palco dos acontecimentos naquele perodo areo de cafs e 

sal6es literarios, de Sarah Bernhardt, das grandes revistas literarias, entre elas a Revue 

Blanche (1891), da qual, como vimos, Proust foi colaborador. Ali viveram o autor e os 

personagens de A たrecherche du temps per威I 

Em meados do s6culo XIX, atingem o seu climax na Europa, de um lado, a 

Revolu9乞o Industrial, incentivando a produ9ao em massa e a automatiza9ao das industrias, 

de outro, o Positivismo de Augusto Comte propondo uma explica9乞o cientifica e 

materialista para o universo 

Em seguida, novas concep96es filos6ficas vem deslocar o polo do objeto para o 

polo do sujeito. Schopenhauer concebe o mundo como representa9ao, uma iluso de nossos 

sentidos, desprezando assim o conhecimento cient1fico, enquanto Bergson vem minimizar o 

papel da intelig6ncia em prol da intui9o 

Tais concep96es conflituam com a postura cientificista anterior. Assumindo tal 

conflito, o artista passa a desprezar o querer e a vontade, adotando um procedimento 

passivo e indiferente frente 自  vida. Exemplos disto na literatura s乞o as "torres de marfim" e 

o hermetismo de certas obras, que recusam a realidade social e enveredam pelo oriental e 

pelo mtico. Os representantes deste "mal de cultura", conforme express乞o de Alvaro 

Cardoso Gomes'94, s乞o os decadentistas - seres refinados, de gosto exc6ntrico, dotados de 

uma atitude artificial diante da existencia. 

Assim, o estilo literario representativo do perodo foi o Decadentismo, que teve seu 

apogeu na Fran9a entre 1880 e 1890 e do qual o romance de Th6ophile Gauthier, 

Mademoiselle de Maupin (1835)e considerado o marco inicial, significando para este 

193 Para outros dados sobre a "belle po que" e o "Decadentismo" no Brasil, ver Gentil de 
FARIA, PresenFa de Oscar Wilde na Belle po que Literria Brasileira. S含o Paulo 
Pannartz, 1988, 236 p 

194 GOMES, Alvaro Cardoso. Introdu9言o. A Esttica simbolista [Dire9豆o de Massaud de 
Moisds]. Sao Paulo: Cultrix, 1984, p. 9-29. Neste texto introdut6rio, duas diferentes 
tendencias sきo apresentadas como originrias daquela mesma concep頭o de vida: o 
Decadentismo, mais existencial, quase um estado de espirito diante do mundo, e o 
Simbolismo, movimento mais literrio e bem teorizado. 
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movimento literrio o mesmo que o prefcio de Cromwell, de Victor Hugo, significa para o 

romantismo. 

Em 1884 foi publicado o romance de Huysmans, A Rebours, obra maxima do 

Decadentismo francs. Apesar das diferen9as evidentes entre Proust et Huysmans, homens e 

obras de carter quase contrastantes, ha duas figuras que simultaneamente serviram de 

inspira9ao aos dois escritores franceses: o conde Robert de Montesquiou e o abade 

Mugnier. Robert de Montesquiou teria servido de modelo ou inspira9ao tanto para o 

personagem do duque Jean Floressas des Esseintes, de A Rebours, como para o bar乞o de 

Charlus, de A la recherche du temps perdu. Personagens de um e de outro romance sairam 

igualmente deste perodo de mundanismo, de grande sucesso dos cafs e dos sal6es 

parisienses, frequentados por admiradores em potencial de Sarah Bernhardt 

Sabe-se que Proust e Huysmans n乞o se conheceram pessoalmente, que foram 

representantes de gera96es, temperamentos e principios est6ticos diferentes, mas fizeram 

parte de um universo que, se n乞o era semelhante, era ao menos pr6ximo. Ptrias 

desconhecidas de um mesmo sistema planetrio, conforme Yves Clogenson'95 

A literatura decadentista daquele fin-dc sicle se caracterizou pelo verbalismo, pela 

pervers乞o sexual, pelo artificialismo, pelo egoismo, pela curiosidade m6rbida do mist6rio e 

o prazer das sensa96es raras. Para os decadentistas, a linguagem era um fim em si mesma, o 

vocabulario, a sintaxe e as imagens colaboravam para a cria9をo de uma atmosfera estatica, o 

tempo e o espa9o se confundiam numa completa aus6ncia de movimento 

No Brasil, decadentistas e simbolistas tiveram as mesmas fontes e coexistiram no 

mesmo perodo, sendo que o Simbolismo n乞o apresentava a conota9谷o pejorativa e o 

excesso de artificialismo verbal que caracterizava o Decadentismo 

Assim como na Fran9a, tamb6m no Brasil ocorreram grandes mudan9as sociais, no 

perodo da belle po que'96. O Rio de Janeiro passou por modifica96es urbanisticas sob a 

administra9ao de Pereira Passos, conhecido como o Haussmann carioca e houve 

195 CLOGENSON, Yves. Proust Ct Huysmans. Entretiens sur Marcel Proust. La Haye 
Mouton, 1966, p. 15-34. 

196 Veja-se Brito BROCA, A Vida literria no Brasil - 1900, Rio de Janeiro: Jos6 
Olympio, 1956, 308 p 
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desenvolvimento em todos os setores da vida nacional, cujo simbolo maior de progresso era 

o automovel. A moda seguia, para as mulheres, a tendencia francesa e para os homens, a 

inglesa, assim como tudo o que vinha de Paris era admirado e extremamente valorizado, 

conforme demonstram diferentes ocorrencias. Surgiu a Academia Brasileira de Letras, 

fundada segundo os padr6es da Academia Francesa. Foram acontecimentos not6rios, tanto 

o sucesso da temporada de Sarah Bernhardt, no Rio de Janeiro, em junho de 1886, assistida 

ate pelo imperador Pedro II, como a inaugura9乞o do Teatro Municipal, em 1909, que 

consolidou a presen9a cultural francesa entre os cariocas, enquanto que Anatole France foi 

recebido na Academia Brasileira de Letras, neste mesmo ano, com um discurso em franc6s, 

proferido por Rui Barbosa. No Rio de Janeiro daquela 6 poca, a Confeitaria Colombo era o 

ponto preferido da intelectualidade, que se reunia em cafs reprisando os intelectuais 

franceses. Como reflexo desse comportamento na literatura, as obras dos autores franceses 

eram consumidas com avidez pelos leitores brasileiros e Paris exercia uma enorme atra9o 

tambem sobre os jovens escritores. Alguns anos mais tarde, em 1921, o poeta Paul Fort foi 

recebido por Ellsio de Carvalho com um discurso intitulado La France eternelle e em 1924, 

Blaise Cendrars foi calorosamente recepcionado pelos modernistas 

O perodo considerado como a belle po que brasileira terminou, para alguns 

autores, em 1918, com o fim da Primeira Guerra, para outros, foi ate 1930, ano da queda da 

chamada Republica Velha. Na verdade, a influ6ncia da cultura e do pensamento franc6s 

continuou sensivel ate a Segunda Guerra, quando entao passou, pouco a pouco, a ser 

substituida pela influencia norte-americana 

Ate ent乞o, os autores franceses eram udos com paix乞o pelos brasileiros cultos que 

de alguma maneira se ligavam aos dois principais centros difusores da literatura francesa no 

Rio de Janeiro e em S乞o Paulo: respectivamente a Casa Gamier e a Casa Garraux. Todos os 

grandes nomes da literatura brasileira dos dois ltimos sculos estiveram, de uma forma ou 

de outra, ligados a estas duas casas, que foram as portas de entrada da literatura francesa 

nos dois principais centros culturais do pais e o lugar de encontro dos intelectuais da e poca 

o F,U, 
獅加ca 3etoral dc Ci ncias Sociaij 。 Hーー  
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Os dados fornecidos por Francisco de Assis Barbosa'97, sobre a hist6ria da livraria 

Garraux em S乞o Paulo, ilustram muito bem a mentalidade que determinava o gosto do 

pblico, nos seus mais variados aspectos e definia particularmente as preferencias de leitura 

Quando Garraux chegou ao Brasil, por volta de 1850, era ainda muito jovem, 

come9ando a trabalhar na livraria Gamier, no Rio de Janeiro, onde ficou durante dez anos 

Foi entao transferido por Gamier para S乞o Paulo, abriu seu pr6prio estabelecimento 

comercial em 1863 e dai para frente s6 conheceria o progresso. A Casa Garraux importava 

diferentes produtos, al6m de livros e revistas. No seu repert6rio de revistas constavam a 

Revue des Deux Mondes, o Journal des Economistes, o Conseiller des Dames, o Journal 

des Familles, a Revue Critique de L'gislation, o Monde llんstr que, como 6 fcil de 

perceber, visavam um p丘blico leitor variado 

Sao Paulo era entao uma cidade pequena e provinciana, mas que come9ava a se 

tomar mais europeia, seguindo o gosto liberal e burgues importado da Fran9a de Louis 

Philippe. Tudo era feito de acordo com o que ditavam as revistas parisienses: roupas, 

chapeus, moveis, casas, recep96es sociais e pol】ticas. A Casa Garraux era um dos agentes 

deste processo, frequentada pelas personalidades do governo e do mundo das letras. At 

1935, mesmo sem a dire9をo pessoal de Garraux, eia continuou a ser a grande loja de 

importa9乞o em tomo da qual circulava a vida social, politica e intelectual de S乞o Paulo 

Foi neste contexto cultural que se formaram os primeiros leitores de Proust no 

Brasil e foi contra esta situa9乞o de dependencia permanente das regras europeias que eles se 

voltaram, desejando para a literatura brasileira maior inspira9ao na realidade que os cercava 

Antonio Candido'98 ressalta que a vida espiritual brasileira tem tradicionaimente 

oscilado entre duas tendencias: o localismo, com afirma9乞o violenta do nacionalismo 

literrio e o cosmopolitismo, marcado pela imita9ao consciente dos padr6es europeus 

Assim, o dado local, manifestado mais frequentemente na subst合ncia da express乞o, esta em 

197 BARBOSA, Francisco de Assis. Alguns aspectos da infludncia francesa no Brasil, 
Notas em torno de Anatole Louis Garraux e da suα livraria em So Paulo. Rio de 

Janeiro: Jos6 Olympio, 1963, xxxviii p 

198 CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura: de 1900 a 1945. In: Literatura e Sociedade, 
op. cit., P. 109-138. 
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permanente tens乞o com os moldes da tradi9ao europ6ia, que se manifesta na forma da 

expressをo. Para o referido crtico, as maiores realiza96es literrias do Brasil - Gon9alves 

Dias, Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Mario de Andrade - representam momentos 

de equilibrio ideal entre as duas tend6ncias apontadas 

At6 o incio do s6culo XX, a oposi9ao se dava principalmente contra os moldes 

herdados de Portugal ou atraves dele. Com  o Modernismo evidencia-se o enfraquecimento 

da intermedia9乞o portuguesa, pois as influ6ncias vinham diretamente da Fran9a e da Italia 

O movimento repudiou essencialmente os moldes academistas, at6 mesmo os de casa 

Segundo Antonio Candido, os dois movimentos decisivos da literatura brasileira - 

o Romantismo (1836-1870) e o Modernismo (1922-1945) ー  foram momentos de 

acentuado particularismo literario na referida dialetica do local e do cosmopolita, contudo 

ambos inspirados em modelos europeus 

Ao romper com as tend6ncias ao Idealismo simbolista e ao Naturalismo 

convencional, que marcaram a literatura conservadora que se fazia no Brasil no inicio deste 

seculo, o Modernismo inaugurou um novo momento na tens乞o entre o universal e o 

particular, retomando a pesquisa lrica, tanto no plano dos temas como nos meios formais, 

questionando os destinos do homem brasileiro, cultuando o pitoresco nacional, ainda que 

este comportamento estivesse inserido na heran9a europ6ia 

O marco de tais mudan9as na hist6ria literaria brasileira foi a Semana de Arte 

Moderna, realizada em fevereiro de 1922, em S乞o Paulo. A partir de entao, trocou-se 

radicalmente o enfoque: Sをo Paulo, substituindo o Rio de Janeiro, passou a ser o centro da 

intelectualidade de vanguarda, assim como passaram a ser outros os criterios de cria9乞o e 

de avalia9乞o critica da obra literaria e das artes em geral 

Jo乞o Luiz Lafeta'99 estudou o Movimento Modernista sob dois aspectos: o seu 

projeto estetico e o seu projeto ideolgico, tentando identificar a complementariedade e os 

pontos de atrito e tensao entre estes dois polos da nova proposi9乞o estetica. Pelo projeto 

estetico, o movimento procurava a renova9乞o dos meios, a ruptura com a linguagem 

199 LAFETA, Jo含o Luiz. 1930・  A crtica e o modernismo. S含o Paulo: Duas Cidades, 1974, 

213 p. 
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tradicional; pelo ideolgico, visava a tomada de consci6ncia do pais, a busca de uma 

expressao artlstica nacional, a identifica9をo do carter de classe das atitudes e produ96es 

literarias. 

Os primeiros anos do Modernismo, que cobrem prticamente a d6cada de vinte, 

caracterizaram-se por uma experimenta9乞o est6tica revolucionria: mudan9a radical na 

concep9乞o da obra-de-arte, que passou a ser vista como um objeto de qualidade diversa e 

de relativa autonomia e n乞o mais como mimese ou representa9乞o direta da natureza. No que 

concerne ao processo de conhecimento e de interpreta9乞o da realidade nacional, o 

Modernismo nao apenas desmascarou a est6tica passadista, mas abalou toda a vis乞o anterior 

que se tinha do pais 

"{. . .J assumindo a modernidade dos procedimentos expressionais o 
Modernismo rompeu a linguagem bacharelesca, artificial e idealizante 
que espelhava, na literatura passadista de 1890-1920, a consciencia 
ideol6gica da oligarquia rural instalada no poder, a gerir estruturas 
escierosadas que em breve [...] iriam estalar e desaparecer em 
parte."200 

Neste ponto houve converg6ncia entre o projeto est6tico e o projeto ideolgico 

Para Lafeta, esta coincid6ncia, nos primeiros momentos modernistas, explica-se pela propria 

natureza da poetica do movimento, cuja concep9乞o da arte e cuja base da linguagem 

(copiadas das vanguardas europeias) estavam na deforma9ao do natural. Assim, o popular e 

o grotesco se opunham ao refinamento academista, o cotidiano se opunha idealiza9ao do 

real, o fluxo da consci6ncia se contrapunha linguagem tradicional. Acrescente-se o fato de 

que os vanguardistas brasileiros nao precisaram, como os europeus, procurar inspira9乞o na 

arte primitiva. No Brasil, as artes negras e amerndia juntavam-se, na cria9豆o artstica,a 

cultura branca de origem europ6ia, resultando na valoriza9ao da arte popular e do folclore 

Tambem a transforma9ao s6cio-econ6mica do pals contribuiu para a converg6ncia, 

neste perodo, entre projeto estetico e ideol6gico. A industrializa車o, a imigra9乞o e o 

processo de urbaniza9乞o, que tiveram seu ponto culminante em S乞o Paulo, correspondiama 

200 Jbidem, p. 13 
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tend6ncia e 良  temtica do Modernismo, que propunha a simultaneidade, a velocidade, as 

t6cnicas de montagem, a economia e a racionaliza9ao da sintese 

Nesta primeira fase do movimento modernista, chamada de fase "her6ica", a 

corrente artistica renovadora assumiu as aspira96es da burguesia, sem portanto transcender 

os seus quadros. Criticou radicalmente as institui96es ultrapassadas e a politica 

incompetente, respons自veis por um pas arcaico, mas s6 a partir de 1930 - segunda fase do 

Modernismo - houve um recrudescimento da luta ideol6gica e a consci6ncia da luta de 

classes penetra profundamente a literatura 

Na fase her6ica, se discutiu sobretudo o projeto est6tico (principalmente a 

linguagem) enquanto que, depois da Revolu9乞o de 30, se deu 6 nfase ao projeto ideol6gico 

(a fun9乞o da literatura, o papel do escritor, as liga96es da ideologia com a arte). Lafeta 

observou que n乞o houve mudan9as radicais de uma fase a outra, houve sim uma mudan9a 

gradual de 6 nfase, a tal ponto que no final da d6cada de. trinta haveria um "quase- 

esquecimento" da li9乞o est6tica do Modernismo, numa dilui9乞o das doutrinas que o 

inspiraram. 

Os dois projetos identificados e extensamente estudados por Lafet自  parecem 

corresponder a diferentes fases da conscincia de atraso do pais, ja referidas na Introdu9o 

desta pesquisa, conforme foram assinaladas por Mario Vieira de Me11o20' e analisadas por 

Antonio Candido202. Segundo a distin9ao proposta por eles, houve altera9ao significativa de 

perspectivas: ate aproximadamente o dec6nio de 1930, predominou no Brasil a no9乞o de 

pais novo, a esperan9a de realiza9乞o, num futuro pr6ximo, das muitas potencialidades e 

riquezas da terra brasileira. A partir de decada de trinta, principalmente depois da Segunda 

Guerra Mundial, passou-se a enfatizar a pobreza do povo, o subdesenvolvimento t6cnico e 

cultural. 

Esta distin9ao ajuda a compreender aspectos fundamentais da cria9ao literaria no 

Brasil, no s6culo atual, devendo-se levar em conta a atua9乞o destes fatores na consci6ncia 

201 MELLO, op. cit., 1963, p. 3-17 

202 CANDIDO, op. cit., 1987, p. 140-162 
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do escritor e na natureza de sua produ9乞o. Contudo, Antonio Candido203 adverte que se o 

paralelo entre o desenvolvimento da literatura e a historia social e possvel, ele pode ser 

perigoso se tomado de forma simplista, pois a literatura traz uma tal carga de 

independ6ncia, que a explica9乞o de varios fen6menos pode estar neles mesmos 

O referido crtico explica que os intelectuais brasileiros do s6culo XIX construiram 

uma vis乞o deformada da incultura dominante. Excluiam-se daquele contexto, pois se 

consideravam um grupo a parte, e imitavam o bom e o mau das sugest6es europeias. Por 

sua vez, os vanguardistas do perodo modernista vieram quebrar a pose aristocrtica dos 

escritores brasileiros que, ainda que alienados da realidade nacional, acreditavam ser seus 

legitimos representantes. Assim, os modernistas, mesmo derivando diretamente das 

vanguardas europeias, foram fatores de autonomia e de auto-afirma9乞o, porque libertaram 

os meios expressivos e deram novo tratamento aos, temas que abordavam. Logo, apesar de 

tributario de fontes estrangeiras, o Modernismo brasileiro foi tamb6m inovador 

A avalia9乞o do movimento modernista feita por Mhrio de Andrade204 teve muita 

repercussao nos meios literarios. Na ja referida confer6ncia que fez em 30 de abril de 1942, 

no Rio de Janeiro, o "papa do modernismo brasileiro" contou como e quem organizou, 

como e quem participou da Semana de Arte Moderna de 22, apontando acertos e erros 

Assim caracterizou o movimento: 

"O Modernismo, no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de 
principios e de t6cnicas consequentes, foi uma revolta contra o que 
era a Inteligencia nacional. {. . .J E as modas que revestiram este 
espirito foram, de inicio, diretamente importadas da Europa."205 

Ele assinalou o carter destruidor do movimento que, al6m de conter todos os 

germes da atualidade, foi uma convuls乞o muito profunda da realidade brasileira. Mas, 

tambem ressaltou a sua grande conquista no campo da arte por obter o direito permanente 

203 CANDIDO, op. cit., 1987, p. 163-180 

204 ANDRADE, Mrio de. O Movimento modernista. In: Aspectos da Literatura 
Brasileira, 5. ed. Sao Paulo: Martins, [s. d.}, p. 23 1-155 

205 Jbidern, p. 235 
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de pesquisa est6tica. Termina sua avalia9ao fazendo um mea culpa, acusando-se de 

abstencionismo: 

"Deveriamos ter inundado a caducidade utilitaria do nosso discurso, 
de maior angstia do tempo, de maior revolta contra a vida como 
esta."206 

Por isso, afirmou que os modernistas n乞o deveriam servir de exemplo para ningu 6m, 

apenas de li95o 

Pode-se concluir que o horizonte de expectativa literario dos intelectuais dos anos 

vinte caracterizava-se a grosso modo por alguns destes tra9os: estiliza9をo m自xima da 

literatura, preocupa96es estticas acentuadas, reconhecimento da divida cultural do Brasil 

para com a Europa, principalmente com a Fran9a, mas sobretudo desejo de afirma9ao da 

cultura nacional. 

Interessou-nos recuperar o contexto modernista, mesmo que em seus tra9os gerais, 

porque 6 nele que surgem, como vimos, os primeiros textos sobre a obra de Proust. , pois, 

aluz desses dados, que leremos as principais contribui96es indicativas das diferentes 

rea96es que elas expressam 

2.1. Proust e o velho espirito francs 

O artigo de Gra9a Aranha207, intitulado "Marcel Proust", tem sido considerado pela 

maior parte da crtica proustiana brasileira como o primeiro documento escrito sobre Proust 

no Brasil. Conforme ja foi demonstrado, isto no pode ser aceito sem discussao, pois ha 

quem atribua a Jorge de Lima o titulo de precursor 

Independentemente de tal pol6mica, o artigo de Gra9a Aranha merece an自lise detida 

num estudo que trata da recep9乞o da obra proustiana no Brasil. Sua rea9言o diante da obra 

proustiana sintetiza o pensamento de varios leitores da 6 poca. Vejamos como e possIvel 

situ-la. 

206 Ibidem, p. 235 

207 ARANHA, op. cit., 1925 
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Gra9a Aranha, autor de Cana, em 1902, de Malasarte, em 1911 e de Esttica da 

Vida, em 1921, teria um temperamento inquieto e um espirito aberto a s id6ias universais208 

Tinha coragem de reafirmar e de ver as coisas por si-mesmo, sem conformar-se com 

situa96es estabelecidas. Como se sabe, sua obra centraliza o debate das id6ias est6ticas, 

marcando uma etapa no movimento cultural do Brasil moderno 

Alguns dados fornecidos por Wilson Martins209 contribuem para situar a 

personalidade do autor como crtico, sem que se entre aqui nos seus m6ritos como escritor 

Tais dados nos informam que, por volta de 1916, Gra9a Aranha assina um texto intitulado 

"O Modernismo", onde ele preve que esse movimento deveria ser naturalista, critico, 

agn6stico, dirigido para os estudos brasileiros, engajado na reforma social e politica e, 

ainda, que teria de destruir velhos mitos para criar novos, ser nacionalista e revolucionario 

Logo ap6s o regresso de Gra9a Aranha da Europa, sai A Esttica da vida210 que, 

segundo Wilson Martins, foram textos reunidos s pressas,. sem rigor, revelando uma 

est6tica em estado nebuloso. Ali estavam idealizados os principios do movimento da arte 

moderna segundo seu autor: nacionalista sem ser regionalista, universal e n豆o provinciana, 

revolucionria em vez de conservadora e sobretudo, anti-acad6mica 

Em 1923,a s v6speras do manifesto de Gra9a Aranha contra a Academia Brasileira 

de Letras, edita-se a Corre早,ondncia de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, dois 

renomados espiritos academicos, organizada e prefaciada por ele. Paradoxalmente, Gra9a 

representava o carter anti-academista do movimento modernista, como demonstra o artigo 

de Paulo Silveira, na Gazeta de Notcias, do Rio de Janeiro, em 1924, anunciando a 

pr6xima confer6ncia do autor de Cana na Academia. Esse mesmo artigo designava a 

Academia de "casa dos mortos" e referia-se a Gra9a Aranha como o animador dos jovens 

que procuravam a perfeio 

208 Veja-se Renato de MENDONCA. A Esttica da vida e o pensamento moderno. In 
Retratos da Terra e da Gente. Rio de Janeiro: Minist6rio da Educa9きo e da 
Cultura/Instituto Nacional do Livro, 1959, p. 3-22. 

209 MARTINS, Wilson. A Crtica literria no brasil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 
1983,v. 1 e2. 

210 ARANHA, Gra9a. A Estdtica da vida. Rio de Janeiro: Gamier, 1921 
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O ano de 1924 foi marcado por dois manifestos literarios importantes. Um deles foi 

o manifesto intitulado Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, no Correio da Manh do 

Rio de Janeiro, o outro foi a ja referida confer6ncia de Gra9a Aranha, intitulada O Espjrito 

Moderno, proferida em 19 de julho, na Academia Brasileira de Letras. Nessa conferencia, 

ele prop6e que se fuja aos modelos europeus, mas sem que para tanto se retome a s origens 

selvagens, justamente o contrario do que era proposto pelo manifesto Pau-Brasil. Como se 

ve, Gra9a Aranha conseguiu ser ao mesmo tempo contra a Academia e contra os principios 

anti-academistas de Oswald de Andrade 

Neste mesmo ano de 1924, foi fundada a revista modernista Esttica, dirigida por 

S6rgio Buarque de Hollanda e Prudente de Moraes Neto, da qual Gra9a Aranha foi, a 

principio, um grande colaborador, escrevendo os artigos de abertura dos dois primeiros 

numeros e sendo objeto de calorosas aprecia96es por parte de S6rgio Buarque de Hollanda 

Este chegou a coloca-lo na categoria de "homem essencial", conforme a classifica9乞o de 

Charles P6guy, reconhecendo nele uma importante contribui9乞o para a afirma9乞o da 

individualidade brasileira. Mas, melindrado com uma crtica feita por Buarque de Hollanda 

ao livro Estudos Brasileiros, de Ronald de Carvalho, que era seu amigo, Gra9a Aranha 

deixou de colaborar nos nmeros seguintes 

Segundo Mario Camarinha da Silva, na 6 poca de Esttica, Gra9a ja se havia tornado 

o anjo-caido do movimento modernista: 

"De lume titular em 1922, quase universalmente aceito como mestre 
da gente nova, ascendeu a posi9乞o de homenageado do nmero 
duplo final da Klaxon, e a revista morreu justamente por causa 
Ah,．ハ ”2 】 1 

Acentua-se aqui, portanto, as contradi96es por que se deixava levar Gra9a Aranha 

Seu artigo sobre Marcel Proust 6 muito curto, mas denso - racional e sint6tico - 

como queriam os modernistas, tratando a obra proustiana de forma global, sem identificar 

os volumes lidos. Sabe-se, contudo, que ele n乞o podia conhecer a obra completa, pois A la 

recherche du temps perdu ainda n乞o tinha sido editada por completo. Albertine Disparue 

211 SILVA, Mrio Camannha da. Glossrio de homens e coisas da Esttica. Esttica, Rio 
de Janeiro, p. xxix, 1924/1925. Edi9含o facsimilada. 
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seria editada em dois volumes no ano em curso (1925) e Le Temps retrouv s6 apareceria 

na Fran9a em 1927, tamb6m em dois volumes 

Segundo o referido artigo, a obra de Proust n乞o renovava seus leitores, porque tinha 

suas raizes no tradicional espirito franc6s, ja familiar aos brasileiros, que conheciam os 

autores franceses do s6culo XIX. Este estilo se caracterizava pela analise minuciosa dos 

fatos e coisas, pela associa9ao de id6ias e de sensa96es. Al6m do mais, a obra proustiana 

dava uma falsa id6ia de novidade e de renova9o 

"Uma infiltra9ao da seiva humorstica e deformadora dos ingleses da 
a mistifica9乞o da novidade."212 

Para Gra9a Aranha, apenas o humor no estilo ingl6s imprimia a antiga frmula 

francesa, j自  bem conhecida, a falsa impress乞o de ser nova. Sob um u nico aspecto, Proust 

refletiria uma tendencia do momento presente: a extrema sensibilidade, que ele tinha em 

comum com os jovens modernistas, o que de uma certa forma o s aproximava 

"Aquela analise vai at6 o paroxismo e por tal exaspera9ao a 
sensibilidade de Proust 6 do nosso tempo, embora a arte lhe seja 
anti ga."213 

Como se percebe, a caracteriza9乞o da arte proustiana, conforme a interpretou o 

escritor brasileiro, contrariava em sua essencia os postulados modernistas. Ele explicitou 

porque a considerava "antiga" 

"Arte de inteligencia, em que o pensamento se faz instinto e parece 
tecer inconscientemente. Arte processual, em que se reflete a cultura 
voluntaria. Arte de tradi9をo, que termina em decadencia."214 

Para os modernistas, a arte devia ser intuitiva, espontanea, romper com a tradi9乞o 

literaria para criar novos padr6es esteticos. Porem, na visao de Gra9a Aranha, oculta por 

aparente inconsci6ncia e intui9ao, subjazia na obra proustiana uma enorme elabora9o 

t6cnica, revelando-a bastante racional e resultante de um grande trabalho intelectual 

212 APANHA, op. cit, 1925, p. 99 

213 乃idem 

214 Ibidern 
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A expressao "decadencia" vem carregada de conota96es facilmente identific自veis 

quando proferida por um dos porta-vozes do Modernismo, pois eia leva diretamente ao 

movimento literario do fin-de-siecle franc6s e da literatura brasileira dos primeiros anos do 

s6culo atual. 

E curioso ainda observar que Gra9a Aranha era um diplomata que nao go stava das 

atividades sociais. Renato de Mendon9a, em artigo mencionado, faz a seguinte observa9ao a 

respeito: 

"Tinha horror s recep96es, cock-tails e outros passatempos 
favoritos do grand mond [sic] parisiense, em que Marcel Proust 
escolhia personagens e se movia t乞o 合  vontade."215 

Tal observa9乞o, que relaciona o nome de Proust a sociedade parisiense, para 

exemplificar e colocar em evidencia uma caracterstica de Gra9a Aranha, poderia, 良  primeira 

vista, parecer gratuita. Contudo, revela a imediata associa9ao de id6ias do crtico que a faz 

Seguramente, ele conhecia o artigo de Gra9a Aranha recusando a obra proustiana e 

apontando-a como produto de uma arte decadente. Assim, o coment自rio, que real9a as 

diferen9as de comportamento entre o romancista frances e o escritor brasileiro, parece 

querer justificar a atitude deste ltimo 

Evoque-se que, nas poucas linhas de seu artigo, Gra9a Aranha acusa ainda Proust de 

"fragmentar a vida", por transmitir ao leitor a sensa9をo dos objetos da forma como ele os 

percebia na sua consci6ncia, sem se preocupar em recompor estes fragmentos para fazer de 

sua cria9ao um todo. Diz ele: 

"E uma decomposi9乞o do Universo a qual falta a recomposi9o 
est6tica."216 

Ora, em se tratando da obra proustiana, a afirma9ao 6 de tal maneira infundada, que 

s6 se justifica pelo desconhecimento, involuntario e circunstancial, que o critico tinha do 

romance como um todo, cuja unidade e estrutura ciclica s6 se evidencia pela leitura integral 

dos volumes, o ltimo sendo indispensavel para fechar o circulo 

215 MENDONCA, op. cit., p. 13-14 

216 ARANHA, op. cit., 1925, p. 100 
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O texto de Gra9a Aranha, que comentamos aqui, foi reproduzido em diferentes 

publica96es, inclusive em Letras e Artes217. Neste suplemento, a reprodu9乞o e introduzida 

por um coment自rio, onde se diz que Gra9a Aranha esquivou-se de responder ao famoso 

inquerito de Joao do Rio sobre o momento literario, argumentando que se deve escrever 

pouco. De fato, considerando-se sua longa carreira literaria, ele escreveu poucos livros e 

nunca colaborou em jornais. Mesmo sobre autores como Dostoiewski e Marcel Proust, no 

se contam mais que meia d自zia de paragrafos 

O artigo de Letras e Aries assinala qua a u ltima frase do texto reproduzido: "[a arte] 

tudo arrebata para tudo fundir no todo infinito" era uma especie de estribilho para o que 

Gra9a Aranha escrevia 

Tambem Renato Mendon9a218 refere-se ao supremo valor atribudo por Gra9a 

Aranha a fun9ao estetica, que considerava como a fun9乞o essencial do esprito humano, 

立nico fator que permite ao homem explicar o universo 

E imprescindlvel observar que, neste ponto, ha uma total afinidade na concep9乞o da 

arte em Marcel Proust e em Gra9a Aranha, pois ambos v6m nela a explica9乞o maxima da 

vida. Assim, a crtica de Gra9a Aranha nos revela que o crtico brasileiro nao tinha 

conhecimento profundo deste aspecto da obra proustiana 

2.2. As dificuldades do estilo proustiano 

Conforme o relato de Jose Nava219 referido na Introdu9ao, Carlos Drummond de 

Andrade estava entre os jovens intelectuais mineiros que receberam de primeira mao o livro 

laureado pelo Premio Goncourt de 1919, sendo portanto um dos primeiros brasileiros a ter 

tido contato com a obra de Marcel Proust. No entanto, o inclulmos no grupo dos que no 

foram imediatamente sensibilizados pela obra proustiana, entre aqueles que somente anos 

depois do primeiro contato vieram a tornar-se grandes admiradores de Proust 

217 MARCEL PROUST VISTO POR GRAcA ARANHA. op. cit., 15 abr. 1951 
218 MENDONCA, op. cit., 1959 

219 NAVA, op. cit., 1960 
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A resenha do livro de Cr6mieux, feita por Carlos Drummond de Andrade sob o 

pseud6nimo "C", foi contempornea do artigo de Gra9a Aranha, n乞o tendo alcan9ado, 

por6m, o mesmo destino deste texto na crtica proustiana, onde tem sido sistematicamente 

ignorada, talvez pelo seu carter de resenha de obra de outro autor. No entanto, o objeto 

principal do artigo 6 a obra proustiana e tanto pela sua forma, quanto pelo seu conteudo, 

pode ser considerado t乞o representativo de 6 poca quanto o texto de Gra9a Aranha 

A resenha foi publicada no segundo nmero de A Revista, em agosto de 1925, sendo 

que o livro de Cr6mieux era datado de 1924. Deve-se provavelmente a diferen9a nas datas o 

questionamento que abre o texto, por6m mais que a duvida sobre a conveniencia em falar 

do livro naquele momento, a resenha revela a certeza que o crtico tinha do valor literrio de 

Proust e de outros autores comentados no livro a ser resenhado: 

"Nao sei se sera tempo de falar deste livro de Cr6mieux, mas tenho 
certeza que sempre 6 tempo de falar de Proust, Larbaud, Romain e 
Giraudoux."220 

O capitulo maior, e para Carlos Drummond de. Andrade o mais importante do livro, 

tratava da obra de Proust: 

"[...] dando-nos a primeira vis乞o de conjunto dessa obra tao 
caluniada e louvada, e afinal tao incompreendida."22' 

De fato, n乞o teria sido possivel para Cr6mieux dar uma visao de conjunto da obra, 

tal como ela realmente se apresentaria anos depois; ele deu uma vis乞o geral de uma obra, 

que na verdade estava incompleta. Importa ressaltar que a recep9乞o da obra proustiana se 

apresentava como conflituosa para Carlos Drummond de Andrade, pois ele a classifica de 

"caluniada e louvada", assim como lhe parecia de dificil acesso para o leitor 

"incompreendida". Decorrem dai duas suposi96es, que n乞o s乞o em si mesmas exciudentes 

Por um lado, podemos supor que a afirma9ao, segundo a qual a obra fora caluniada e 

louvada, dirigia-se a recep9乞o tamb6m fora do Brasil, preferencialmente na Fran9a, j自  que 

aqui o 立  nico registro at6 aquela data era o artigo de Gra9a Aranha. Por outro lado, que a 

220 AJSTJPADE, op. cit, 1925, p. 52 

221 Jbidem, p. 53 
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obra de Proust foi discutida, comentada boca a boca, nos meios literarios frequentados por 

Carlos Drummond de Andrade e que as opini6es divergiam entre si 

O crtico-poeta mineiro elogia a "lucidez" e a "penetra9きo" da anlise de Proust feita 

por Cr6mieux, observa a boa dose de simpatia intelectual que o crtico franc6s manifesta 

pelas obras que analisa e finalmente sentencia 

"Cr6mieux por6m chega a simpatizar demais, como no caso de 
Proust, cujo estilo 6 justamente a aus6ncia de estilo e que confunde[,] 
perturba[,] desespera o leitor. Pois n乞o6 que o sr. Cr6mieux afirma 
no haver estilo mais din合mico do que este?"222 

Pode-se deduzir dai que, para Carlos Drummond de Andrade, a causa maior da 

incompreensao residia no estilo proustiano, caracterizado como sendo a ausencia daquilo 

que, at6 aquele momento, considerava-se como bom estilo. Segue-se uma confiss乞o, que 

deixa transparecer, na sua forma de preparar o leitor para receb6-la, a conscincia que 

Carlos Drummond de Andrade tinha da ousadia da afirma車o 

"Eu tamb6m tenho uma opinio sobre Proust. Dois pontos: 6 o autor 
mq ig di合rilHハ c云戸iiiハつfl "223 

Para ele, toda a dificuldade estava na maneira de dizer e nao naquilo que era dito 

N乞o havia obscuridade no pensamento, mas no estilo prolixo, constituldo de longos 

perodos, entremeados de conjun96es, preposi96es e pronomes pessoais. Sobretudo o 

incomodava o ritmo lento, que comparou ao de Cocteau. Drummond admitiu que todo o 

tempo despendido na leitura de Grand E cart, de Cocteau, nao chegou para um s6 capltulo 

de Proust, pois este requeria disposi9乞o especial de esprito e redobrada aten9ao. A 

velocidade era uma das principais bandeiras levantadas pelo Modernismo brasileiro, 

sobretudo para os que, como ele, seguiam de perto as propostas de Blaise Cendrars 

Ainda, sem que o objetivo fosse fazer paralelo entre Proust e Cocteau, ele o fez 

"[...] Cocteau se oferece ao leitor, enquanto Proust se subtrai. L-se 
o primeiro [...]; o segundo' lido [...J."224 

222 乃idern. 

223 .Jbidem 

224 乃ide,,,. 
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Neste ponto, a opini乞o do poeta distancia-se da posi9ao assumida por boa parte dos 

modernistas, segundo a qual o escritor n乞o tinha necessariamente que namorar o p丘blico, 

isto 6 , explicar-se, mas devia deixar-se namorar por ele 

Ha no artigo refer6ncia a uma opini乞o de Martins de Almeida225, para quem os livros 

de Proust podiam ser udos em qualquer ordem, isto 6 , o segundo volume antes do primeiro, 

refor9ando o que Carlos Drummond de Andrade considerava "a opiniao comum" ou seja, a 

da aus6ncia de composi9ao na obra proustiana, que ele exprimiu, em franc6s, sem indicar o 

autor da cita9ao: Proust "compose mal, autrement dit, ii ne compose pas...". Na verdade, 

trata-se de Jacques Boulenger, no depoimento que fez ao n自mero especial da Nouvelle 

Revue Franぐaise226, o que refor9a nossa opinio de que esta publica車o foi importante 

elemento mediador na recep9乞o da obra proustiana no Brasil 

O tom do artigo de Drummond assemelha-se ao dos primeiros sobre a obra 

proustiana que sairam, na Fran9a, logo ap6s a publica9乞o de Du cづt de chez Swann. Por 

outro lado, com a afirma9乞o de que a obra era desprovida de composi9ao, Drummond 

retoma tamb6m o tom da critica de Gra9a Aranha, segundo a qual faltava recomposi9o 

est6tica a obra de Proust 

Estes dois crticos brasileiros tiveram, em comum, a preocupa9乞o com o valor 

est6tico da cria9ao literaria ambos criticavam a t6cnica que havia sido empregada na 

composi9乞o da obra, porm nem um nem outro percebeu, naquele momento, que a 

originalidade e a grande contribui9ao de Proust para a literatura do seculo XX era, 

justamente, a renova9ao dos processos t6cnicos de composi9ao do romance. No seu afa de 

renova9乞o, n乞o souberam reconhec6-la onde ela realmente estava. Perceberam, no entanto, 

a profundidade da analise psicol6gica a que cada personagem foi submetido. Neste ponto, 

Carlos Drummond de Andrade foi mais longe que Gra9a Aranha, pois apesar das 

dificuldades que o estilo lhe sugeria, descobriu o dom de vida inerente え  obra 

225 Fica-sh ref器；ご器舞需認；器 Almeida expressou tal opinio.os crticos proustianos conheci慧que no 

226器ULENGER,rcel Proust.綴es. Sur Mav.20.n. 11器Proust. Nouvelle Revue Fran9 aise, Hommage142, jan. 1923. 	 α 
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"Alis em seus livros o que nos interessa nao 6 a anedota,6 a 
psicologia, levada ao infinito, dos personagens, a decomposi9ao e a 
recomposi9乞o pasmoza dos caracteres, o dom de vida i ntimo secreto 
e mltiplo, que o leitor s6 chega a descobrir depois de vencer a 
idiossincrasia do estilo."227 

As linhas finais da resenha comentam a crtica "admir自vel" de Cr6mieux, que via na 

obra um quadro dos costumes, s6 comparvel a Com'dia Humana, juntamente com o seu 

valor como estudo psicolgico, fornecendo dados importantes para o estudo das rela6es 

entre o consciente e o subconsciente. 

Estes dois ricos fil6es abertos por Cr6mieux: a obra como cr6nica da sociedade e 

como estudo da psicologia humana, foram fartamente explorados pela crtica imediatamente 

posterior, ainda na decada de vinte e principalmente no final da decada de quarenta, quando 

o livro de Cremieux constituiu-se numa das principais fontes de informa9乞o sobre a obra 

proustiana, sendo frequentemente citado pelos crticos brasileiros 

A resenha de Carlos Drummond de Andrade expressou a mesma busca de novidade, 

mas n乞o assinalou aspectos de decadencia na obra proustiana, como fez Gra9a Aranha. Ao 

contrano, o poeta mineiro entreviu aspectos novos, atribuindo-os ao hiper-desenvolvimento 

da mem6ria e da imagina9をo do escritor, que foi interpretado como uma anormalidade 

fisica, meios naturais que Proust utilizou 

"para renovar segundo sua est6tica a viso do mundo e do 
homem."228 

Os dois crticos brasileiros traduziram as ideias dominantes nos grupos literarios 

renovadores: a preocupa9乞o com a velocidade, com a sntese enumerativa, com a 

objetividade descritiva, possivelmente sob a influencia de Blaise Cendrars, foram elementos 

que levaram Carlos Drummond de Andrade a afirmar que o homem moderno nao podia 

perder tempo com romances longos e lentos, preferindo por isso personagens que "choram 

depressa" como os de Cocteau 

227 ANDRADE, op.cit., 1925, p. 53 

228 fbi dein. 
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No artigo, a ortografia de Carlos Drummond de Andrade 6 completamente livre, 

escreveu como falava, desrespeitando abertamente as regras da gramtica portuguesa, como 

se adotasse a gramtica brasileira, preconizada por Mrio de Andrade. A marca desse 

esprito nacionalista se manifesta tamb6m nos nomes pr6prios, que foram traduzidos para o 

portugu6s (Marcelo Proust e Pedro Benoit), sendo que o vocabulario empregado 6 informal 

e o tom quase insolente, marcado pelo uso de express6es familiares como "meio cacete" e 

"estupenda sova", ao ridicularizar o entusiasmo de Cremieux por Valery Larbaud e ao 

aplaudir a crtica negativa com rela9乞o a Pierre Benolt 

Trinta anos depois, Carlos Drummond de Andrade tornou-se um dos tradutores de 

Proust no Brasil, respondendo pela vers乞o em portugu6s de La Prisonni dre, em 1956. Isto 

talvez explique, em parte, porque ele relutou em dar seu acordo, quando lhe foi solicitada a 

autoriza9ao de diretor fundador para a reedi9ao facsimilada de A Revista. Argumentou que 

se tratava de uma produ9乞o de pouco valor, mas concordou, finalmente, com a reedi9ao 

Algumas informa96es de Pedro Nava229 sobre A Revista, explicando como surgiu 

esta publica9ao, podem dar novas luzes sobre o contexto literario que a produziu. Ele 

contou que, desde 1921, um grupo de jovens iniciados em literatura tinha o hbito de se 

reunir num caf de Belo Horizonte, chamado Estrela, nome pelo qual o grupo ficou 

conhecido. Em 1924, alguns intelectuais de tend6ncia renovadora, entre eles Blaise 

Cendrars, vieram de S乞o Paulo em visita ao grupo do Estrela. Esta visita foi a mola 

propulsora da primeira publica9乞o modernista de Minas Gerais, A Revista, terceira 

publica9乞o do genero no pals, apenas precedida por Klaxon, em 1922 e por Esttica, em 

1924. 

O programa desta revista pode ser identificado na sntese dos artigos ali publicados 

a preocupa9乞o literhria e social, o desejo de participa9乞o politica e a posi9ao nacionalista, 

que se manifestou na crtica a s influencias estrangeiras. Pedro Nava constatou contudo, que 

apesar das tend6ncias est6ticas avan9adas os colaboradores de A Revista eram 

profundamente brasileiros, nacionalistas e tradicionalistas 

229 NAVA, Pedro. Recado de uma gera9ao. [Prefcio da edi頭o facsimilada}. A Revista, 
Belo Horizonte, 1925-1926. Edi9きo facsimilada. 
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De fato, estas caractersticas estao explicitamente assumidas no artigo de Emilio 

Moura230, onde ele declara que o movimento moderno das letras, ou pelo menos boa parte 

dele, quer afirmar sua nacionalidade, havendo at6 um sentimento de orgulho diante deste 

espirito de brasilidade: 

"Os escritores mais amados, no nosso momento, sao justamente 
aqueles que souberam guardar o sentimento da terra e a alma 
heterog6nea do nosso povo; aqueles que, mesmo escrevendo para um 
pblico que vivia a espera do u ltimo navio que l viesse da Europa, 
tiveram o heroismo de esquecer essa Europa e esse navio [...] 
Porque nacionalismo no nosso momento 6 sin6nimo de sacrificio 
Renunciar a uma paisagem civilizada e polida, a um ambiente de 
estiliza96es, onde a cultura ado9a o veneno de uma arte de 
decadencia [.]"231 

Conforme vimos, esta posi9ao nacionalista, que procurava no primitivismo a origem 

autenticamente brasileira e refutava o estilo extremamente trabalhado e intelectualizado, do 

qual Proust parecia ser o mais perfeito exemplo, atuou fortemente nos primeiros momentos 

da recep9乞o do escritor frances no Brasil 

2.3. 0 car豆ter renovador da obra proustiana 

Os primeiros artigos de Trist乞o de Athayde sobre Marcel Proust foram escritos em 

1927232 e 1928233, num momento limtrofe entre a primeira e a segunda fases de sua vida 

liter自ria. De fato, evidenciam-se igualmente preocupa96es esteticas e preocupa96es 

filos6ficas e 6 ticas nas duas analises, sem que se possa dizer efetivamente qual delas 

predomina 

No entanto, foi no segundo ensaio que Trist乞o de Athayde ressaltou o carter 

renovador do romance proustiano. Assim, optamos por incluir neste capitulo sua opinio 

sobre esse aspecto da obra de Proust. Tal opini乞o foi em si mesma bastante renovadora para 

230 MOURA, EmIlio. Renascen9a do nacionalismo. A Revista, Belo Horizonte, n. 1, p. 37- 
39,jul. 1925. 

231 Jbidem, p. 38 

232 ATHAYDE, op. cit., 1927 

233 ATHAYDE, op. cit., 1928 
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a 6 poca, pois at6 mesmo modernistas convictos como Gra9a Aranha e Carlos Drummond de 

Andrade consideraram Proust decadente e de leitura muito lenta e complicada, o que 

contrariava os ideais da velocidade e do consumo rpido que eles propagavam 

Trist豆o de Athayde praticou a crtica literaria na imprensa, de 1919 a 1928, criando 

uma imagem que exerceu enorme influencia na literatura brasileira nos anos vinte. Como 

crtico literario, registrou o movimento modernista em todas as suas fases. Manteve-se 

sempre aberto a s literaturas estrangeiras e por este motivo foi muitas vezes censurado 

Defendia-se dizendo que seu objetivo era arejar as letras brasileiras 

Em 1911, publicou alguns contos, iniciando-se na crtica literaria a partir de 1915 

Sendo de famlia abastada, desde cedo viajou え  Europa (Fran9a e Inglaterra) e suas leituras 

foram sobretudo francesas. Seu primeiro livro de crtica literaria sobre Afonso Arinos foi 

publicado em 1922. Militou como critico impressionista em O Jornal, de 1919 a 1924, mas 

desde o principio de suas atividades procurou sistematizar seus conhecimentos sobre a 

crtica literaria. 

Na verdade, foi sempre conhecido como algu6m que se manteve fora de escolas e 

grupos literarios234, sendo naturalmente predisposto a uma filosofia de vida que se opunhaa 

filosofia modernista. Mostrou, porem, boa vontade para com "os novos", a ponto de ser 

considerado como o crtico dos modernistas 

Trist乞o de Athayde definia a crtica literaria como uma cria9豆o ou uma recria9o 

explicando que o crtico passa primeiro por um momento de passividade, proprio de 

qualquer leitor diante da impressao da leitura, para em seguida tentar expressar o que ficou 

daquela emo9ao, o que germinou dentro dele, devendo ser criativo, neste momento, e 

acrescentar algo novo a obra, numa contribui9ao que faz a diferen9a entre a simples resenha 

e a crtica. 

O proprio crtico, em declara96es a Louren9o Dantas Mota235, considerou que sua 

vida literaria podia ser dividida em tr6s fases distintas: a fase das formas, a fase das id6ias e 

234 Dados fornecidos por MARTINS, op. cit., 1983 

235 ATHAYDE, Tristo de, MOTA, Loureno Dantas. [entrevista]. Sao Paulo: 
Brasiliense, 1983, 90 p. Coleao Dialogo. 



94 

a fase dos acontecimentos. Na primeira, predominaram as preocupa96es est6ticas, na 

segunda, as filos6ficas e na terceira os problemas sociais 

Segundo explica96es dadas pelo pr6prio Trist豆o de Athayde, at6 1929, momento de 

sua crise espiritual e de sua convers乞o ao catolicismo, ele se manteve num estado de 

abertura mental, receptivel a todo tipo de arte e de filosofia, que chamou de 

"disponibilidade gideana". At6 este momento, ele esteve disponivel para registrar e criticar 

toda a produ9ao literria, do perodo que vai de 1914 a 1928, quando entao escreveu o seu 

"Adeus a disponibilidade", artigo em que se despede deste estado de espirito e que 6 um 

marco na evolu9乞o de sua vida intelectual. 

Para Wilson Martins, h自  um equivoco quando se considera Tristo de Athayde 

como o "critico do modernismo", porque ele exerceu uma critica universal e de sintese, 

muito pouco brasileira 

Mrio de Andrade236 foi o primeiro a observar as incompatibilidades entre o espirito 

de Trist乞o de Athayde e as id6ias do movimento modernista, mas tamb6m Afonso Arinos de 

Mello Franco237, em 1943, assinalou as rela96es insuficientemente aut6nticas do critico com 

o Brasil. Para ele, o pensamento de Tristo de Athayde continha pouca substancia brasileira 

pois, dotado de' uma intelig6ncia equilibrada e inquieta, de consideravel integridade moral e 

de extraordinaria capacidade de trabalho, dedicara-se sobretudo aos temas gerais, pouco 

nacionais, tendendo para os aspectos culturais em detrimento dos aspectos sociais, 

preferindo os temas dogmticos aos crticos 

Wilson Martins observou ainda, que o valor da obra de Trist乞o de Athayde como 

critico do periodo modernista veio principalmente dos defeitos que lhe eram atribuidos, uma 

vez que, resultado de uma cultura ecl6tica, a sua obra foi um fator de equilibrio no contexto 

de excessivo primitivismo, tornando-se por isso um elemento moderador e colocando o 

Modernismo no circuito das id6ias universais. 

236 ANDRADE, Mrio de. Tristo de Athayde. In: Aspectos da Literatura Brasileira, op 
cit.田， 7-25, 

237 Apud. MARTINS, op. cit., 1983 
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No que se refere mais precisamente a crtica proustiana, foi motivado pelo curso de 

Paul Hazard que, em 1926, Tristo de Athayde expressou nos dois referidos artigos o seu 

interesse por Proust 

No artigo publicado em 1928, Tristo de Athayde demonstra mais uma vez seu 

poder de analise, aliado a excepcional sensibilidade literaria que ja se fez entrever no artigo 

anterior. Ele foi o primeiro a declarar o que parecia uma heresia aos olhos de seus 

contemporaneos: Proust e realmente novo. Assim ele iniciou o seu ensaio, completo e ao 

mesmo tempo proftrndo, pois em algumas pginas reuniu elementos que permitem ao leitor 

ter uma visをo geral dos aspectos peculiares ao romance de Proust, entre os quais o carter 

renovador da obra. 

Tristo de Athayde identificou os aspectos que faziam a originalidade de Proust, 

caracterizando-o como novo, O primeiro aspecto apontado foi a topografia proustiana do 

homem, sendo que uma das grandes concep96es originais da obra proustiana foi considerar 

a dissocia9乞o da personalidade como um fen6meno normal, fundamental para a vida do 

esplrito. O homem 6 visto ali como o ser que dissocia tudo aquilo em que toca e os objetos 

se apresentam a ele de diferentes formas, segundo as circunstancias ou a sensibilidade 

Partindo deste ponto de vista, o crtico brasileiro explicou a no9ao proustiana de 

"tempo puro". Segundo tal concep9乞o, todas as nossas lembran9as, nossas sensa96es, 

nossas ideias vivem em nos, das quais uma parte e reutilizada, a outra gasta pelo 

esquecimento e ainda uma terceira fica adormecida no fundo do inconsciente, O tempo no 

age sobre esta terceira parte e tudo que esta ali adormecido pode voltar sob o efeito de uma 

situa9ao an自loga a quela que deu origem a lembran9a. Como consequencia, o homem tem a 

vida entrecortada por evoca96es que vem de outros tempos 

Assim, a dissocia9ao dos estados da alma e a multiplica9ao da personalidade s乞o 

apresentados como aspectos essenciais da obra proustiana, estando no a mago desta cria9o 

romanesca nao a dissocia9乞o do eu, como muitos afirmaram, mas a sua multiplica9o 

Carlos Drummond de Andrade238 ja havia observado alguns destes aspectos, sem 

analisa-los profundamente, quando afirmou que a anedota nao era o mais importante nos 

238 ANDRADE, op. cit., 1925 
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livros de Proust, mas sim a psicologia profunda de suas analises, a decomposi9ao e a 

recomposi9ao das personalidades. Ele assinalou tamb6m que a obra proustiana forneceu 

dados muito importantes para o estudo das rela96es entre o consciente e o subconsciente, o 

que correspondia a opini乞o de Trist乞o de Athayde 

Gra9a Aranha239 por sua vez, identificou o fen6meno da fragmenta9乞o, que chamou 

de "decomposi9ao do universo", mas nao soube ver nele uma t6cnica renovadora de analise 

literaria da personalidade e lamentou a falta de "recomposi9ao est6tica" 

Um outro aspecto que contribuiu para a originalidade e o carter renovador da obra 

proustiana, segundo Tristao de Athayde, foi a cria9乞o de uma nova esp6cie literaria. Sem 

chegar a objetividade do historiador, nem a arbitrariedade do romancista, a obra proustiana 

foi, ao mesmo tempo, uma nova descri9乞o da personalidade humana e a cr6nica de uma 

sociedade. Proust conhecera o fim de uma civiliza9ao e tornara-se o seu historiador 

Repetindo uma compara9乞o frequente no nmero especial de homenagem de Nouvelle 

Revue Fran9aise240, o critico colocou em paralelo o papel desempenhado por Proust, no 

final do s6culo XIX, え  quele desempenhado por Saint-Simon, no s6culo de Luis XIV, 

explicando 

"Ele reflete o seu tempo com fidelidade. Conservou os tipos, fixou as 
fiauras salientes da sociedade, descreveu os acontecimentos como 
historiador de costumes e ao mesmo tempo transcendeu a seu tempo, 
chegou ao Tempo Puro como romancista genial, como criador de 
fi2uras imortais. como colaborador da natureza."24' 

Contudo, Trist乞o de Athayde soube ser, ele tamb6m, original em diversos momentos 

de sua crtica, por exemplo, quando cunhou a express乞o "metafrvola" - metafisica da 

frivolidade - para caracterizar o aspecto da obra proustiana que tratava com a maior 

seriedade os assuntos mais ifiteis. A express乞o "metafrivola" tornou-se lugar comum na 

crtica proustiana brasileira. Ele usou tambem a express豆o "sentido de equivalncia" para 

indicar a forma com que Proust registrou, sem prioridades, acontecimentos e personagens 

239 ARANHA, op. cit., 1925 

240 Nouvelle Revue Fran 9 aise, op. cit,1923 

241 ATHAYDE, op. cit., 1928, p. 150 [da 2. ed. de 1934] 
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da sociedade em que viveu. Analisando num mesmo plano os fatos aparentemente mais 

insignificantes, assim como os da maior gravidade, o escritor francs penetrou tao 

profundamente na anlise da personagem da Duquesa Oriana de Guermantes, expoente da 

aristocracia parisiense, quanto na analise da personagem Fran9oise, empregada de sua tia 

Ao constatar o potencial de riqueza da obra, Trist乞o de Athayde lamentou a 

incompreens乞o de quantos n乞o tiveram a sensibilidade de perceb6-lo 

"Tal a sede de verdade desse espirito, que toda uma gera車o tomou 
por um simples snob, e que ainda hoje em dia 6 considerado pela 
maioria dos que n乞o o leram, ou dos que o leram mal, como um 
simples decadente, um cortador de cabelos em quatro, um 
impressionista, sen乞o pior do que isto, um degenerado e um imoral 
Pois tudo isto foi dito do nosso Baizac, deste primeiro quartel do 
seculo XX."242 

Falou tamb6m da vida, do carter e da mensagem est6tica que Proust nos transmitiu 

por sua obra, fazendo uma an自lise de carater est6tico, pois conforme ele mesmo definiu, 

estava na "fase das formas". 

Seguramente, podemos classificar os dois estudos de Tristao de Athayde, acima 

mencionados, como precursores dentro da critica proustiana no Brasil, pois anteciparam 

preocupa96es que s6 mais tarde se manifestariam em textos crticos de autores brasileiros 

2.4. 0 anti-formalismo proustiano 

Conhecido como homem ecldtico - medico, professor e escritor - Jorge de Lima 

6considerado nos meios proustianos como um dos primeiros leitores brasileiros de Proust 

no Brasil. Foi poeta, autor de alexandrinos perfeitos, inovador do lirismo brasileiro (com 

seus poemas nordestinos), sendo tambem considerado um restaurador da poesia cat6lica, 

junto com Munlo Mendes. Como romancista, foi autor de romances que falam de Alagoas, 

sua terra e de outros de carter psicol6gico. Como ensaista, ficou conhecido por seu 

242 Jbidem,p. 156-157 
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trabalho sobre Proust, "ate hoje considerado como um dos melhores escritos em lngua 

portuguesa"243. 

Apesar das diverg6ncias, j apontadas em capitulo anterior, nos testemunhos quanto 

aprioridade de Jorge de Lima nos estudos proustianos,6 indiscutlvel o seu papel como um 

dos precursores desses estudos no Brasil. Surpreende-nos o fato de que, no ambiente 

provinciano das Alagoas do incio do s6culo, longe do triangulo Rio de Janeiro - So 

Paulo - Minas Gerais, ele tenha reconhecido valores na obra proustiana antes que muitos 

de seus compatriotas o fizessem 

Seu ensaio244 sobre a obra de Proust come9a com uma refer6ncia a compara9o 

estabelecida por Trist乞o de Athayde entre Maine de Biran e o romancista franc6s 

Reconhece a semelhan9a assinalada por Tristo de Athayde que, segundo o crtico 

alagoano, tamb6m j自  tinha sido observada por Gabriel Marcel na Nouvelle Revue 

Frangaise245, de acordo com a qual, Biran e Proust apresentaram a mesma inquieta9ao, a 

mesma multiplica9乞o dos "eus", istoe , da personalidade, em suas obras. No entanto, na 

opini乞o de Jorge de Lima, Proust era um escritor absolutamente original e n乞o lhe podiam 

atribuir caractersticas representativas de outros escritores. Assim, parodiando o ensaio de 

Tristao de Athayde, assinala, de incio, o carter renovador da obra proustiana 

"Proust "c'est l'inedit" [sic]."246 

Para ilustrar sua afirma9乞o, compara o estilo da obra de Proust, seus temas e 

composi9ao, com o estilo da musica de Wagner e de Debussy, remetendo-se neste pontoa 

critica de Cremieux247, segundo a qual Wagner teria influenciado visivelmente a tecnica 

proustiana, emprestando-lhe seu m6todo dos "laite-motivos" [sic] para a representa9乞o da 

maior parte dos personagens. Aos olhos de Jorge de Lima, Wagner parecia velho diante de 

243 JORGE DE LIMA. Jornal de Letras, Rio de Janeiro, out. 1949, p. 2 
244 LIMA, Jorge de., op. cit., 1929 

245 A referncia correta6 MARCEL, Gabriel. A propos d'un livre r6cent de Proust 
Europe Nouvelle, Paris, 18 aoat 1928. 

246 LIMA, Jorge de, op cit., 1929, p. 12 

247 CRMIEUX, op. cit., 1924 
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Proust. O car自ter anti-liter自rio de Proust corresponderia ao carter anti-mel6dico de 

D6bussy, o que os aproximaria 

"[...J Proust foi um anti-formalista, como os modernos compositores 
so os maiores dissolutores n乞o s6 da forma, como do ritmo, da 
melodia e at6 da harmonia mesma."248 

Acreditamos que o anti-formalismo apontado resultava da concep9ao que o escritor 

alagoano tinha de romance, pois a composi9ao do romance proustiano n乞o correspondia aos 

principios adotados pelos grandes romancistas franceses do s6culo XIX, conhecidos dos 

leitores brasileiros e que, de certa forma, tinham formado o gosto literrio daquele p自blico 

leitor. 

O ensaio de Jorge de Lima desenvolve-se sempre dentro do mesmo espirito dial6tico 

e paradoxal, apresentando uma critica anterior da obra proustiana para, em seguida, 

empenhar-se em refuth-la. Os assuntos analisados sao introduzidos sem muito crit6rio, 

havendo numerosas cita96es, algumas bastante longas 

Nao 6 dificil identificar pontos em comum, especialmente nos temas abordados, 

entre esse e o segundo ensaio de Tristao de Athayde sobre Marcel Proust, a come9ar pelo 

aspecto da novidade, at6 aquele momento, pouco enfatizado pela critica brasileira 

Al6m do anti-formalismo assinalado, o crtico alagoano v6 o novo tamb6m na 

maneira com que Proust encara o "real" 

"Por isso 6 necessario distinguir o real de Proust e o real dos outros 
E que s vezes a realidade acreditada como verdadeira 6 
relativamente falsa, enquanto s6 a realidade sentida 6 que 6 
"Pl・d2dpirgmpntp fj: つ1 "249 

Para designar este conceito, Jorge de Lima emprega a expresso "metafisica do 

real", inspirando-se aqui tamb6m no vocabulario de Trist乞o de Athayde, parodiando a sua 

"metafisica da frivolidade". Segundo a "metafisica do real", sup6e-se que a intelig6ncia no 

alcan9a sozinha os objetos paradisiacos do subconsciente, pois s6 pela a9ao da "mem6ria 

inconsciente" o homem chega at6 eles. Afirmando que o grau de felicidade que os artistas 

248 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929, p. 13 

249 Ibiden,, p. 52 



100 

conseguem quando os atingem, assemelha-se a queles que os santos alcan9am pela gra9a 

divina, Jorge de Lima divide o real proustiano em trs planos: o primeiro apresentado 

atrav6s da mem6ria voluntaria; o segundo 6 o do real-subjetivo, que nasce da mem6ria 

involuntaria, provocado por uma sensa9ao fisica e que faz surgir o homem extra-temporal, 

dentro de um espa9o tamb6m extra-temporal; e o terceiro, aquele que leva a verdade, muito 

rara, respons自vel pelos momentos de felicidade intensa 

2.5. Paradoxos das primeiras criticas 

Constatamos que havia, em nvel internacional, uma movimenta9ao de 

questionamento dos sistemas culturais vigentes at6 a primeira guerra mundial. Vimos que o 

conflito entre cidade e provincia se fez sentir agudamente em Sao Paulo e que a Semana de 

Arte Moderna foi o resultado de uma combina9ao historica, que Alfredo Bosi explica como 

"[...] o novo espa9o-tempo da cidade grande de p6s-guerra, com uma 
bateria de estimulos artisticos europeus."250 

O fator est6tico concentrou-se na linguagem, com a desarticula9乞o da sintaxe e a 

pesquisa de um vocabulrio novo. Uma nova sensibilidade est6tica resultou do 

conhecimento do verso livre, do Cubismo e do Futurismo. Segundo Alfredo Bosi, a belle 

po que carioca era vista por Oswald de Andrade como "estupidez letrada de semicol6nia" 

Na a nsia de destruir as influencias recebidas e com os destro9os formar uma nova 

ideologia, as rela96es familiares, a vida em sociedade, as institui96es pollticas e religiosas 

mudam de imagem e de significado. Os reflexos disso na literatura s乞o significativos. A 

prosa experimental ocupa lugar de relevo: visando a velocidade e o estilo telegrafico, 

emprega constru96es nominais e periodos breves, a sintese sobrep6e-se a min自cia 

descritiva, a hist6ria longa 6 preterida em favor da anedota rapida. A conven9乞o acad6mica 

6parodiada com inten96es de ser satirizada, mas as novas fontes de energia s乞o outra vez 

europeias. 

250 BOSI, Alfredo. Moderno e modernista na literatura brasileira. In: Cu, Inferno ・  
ensaios de critica literria e ideolgica. Sao Paulo: Atica, 1988, p. 115 

O PROl 
~ cis etoriaI de Cincias Sociaja 。 H鰍加電鰍鰭,曲．  
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Conforme assinalamos, fatores extra-literrios contribuiram para criar no leitor um 

estado de espirito pouco acessivel ao tipo de leitura exigido pelo romance proustiano. Por 

outro lado, fatores intra-literrios tamb6m dificultaram o acesso do pbblico a leitura do 

romance, entre eles o seu aspecto renovador, criando-se, paradoxalmente, os mitos do 

Proust decadente e do Proust inacessivel. 

Braulio do Nascimento antecipou, nesse sentido, uma no車o que 6 basica na Est6tica 

da Recep9乞o, ao ver que a renova9乞o trazida por Proust ao romance era de tal forma 

significativa que nえo permitiu que ele fosse compreendido de imediato, pois fugia ao 

horizonte de expectativa do p丘blico leitor, formado pelos romances franceses tradicionais 

Como observou: 

"E isto, lamentavelmente, nをo apenas no tocante ao leitor comum, 
pois Proust n乞o escrevia para as massas - era-lhe estranha a id6ia 
romantica de uma literatura para o povo {. . .1 e ele n乞o se dirigia 
sen乞o 良  aristocracia do espirito, capaz de gostar das coisas dificeis - 
mas tamb6m a essa mesma aristocracia."25' 

Concluimos, dos textos analisados, que a recep9乞o da obra proustiana pelos crticos 

brasileiros, na d6cada de vinte, esteve francamente dividida entre duas tend6ncias: de um 

lado era vista como resultado do espirito decadentista do fim do s6culo, de outro, apontava 

caminhos novos demais para serem compreendidos 

Assim, lendo o romance proustiano, seus primeiros crticos brasileiros olharam na 

dire9ao que lhes pareceu mais evidente: aquela onde Proust havia coletado os dados para a 

cria9乞o de sua obra literaria. Ambiencia e personagens traziam todos a marca de belle 

poque francesa: aristocratas dos sal6es do Faubourg Saint Germain vivendo 

inconscientemente os ltimos momentos de sua gl6ria; burgueses ricos procurando na 

sociedade aristocrtica o status que nao haviam adquirido no ber9o e que o dinheiro lhes 

assegurava; artistas que dependiam de uns e de outros para divulgar suas cria96es e 

sobreviver. 

Para Gra9a Aranha e Carlos Drummond de Andrade, a sociedade em decadencia 

descrita na obra proustiana marcava-a de um carater passadista. Al6m disto, o estilo dificil, 

251 NASCIMENTO, Br言ulio, op. cit., 1948/1949 



102 

o ritmo lento, tornavam-na desinteressante num momento em que se cultuava o simples, o 

intuitivo e a velocidade. 

A intermedia9乞o de textos crticos de diferentes autores franceses, reunidas em duas 

publica96es, e o curso de literatura comparada, ministrado por Paul Hazard, favoreceram a 

mudan9a de concep9乞o na analise da obra proustiana. Estes tr6s elementos mediadores 

desempenharam diferentemente a sua fun9をo. O curso de Paul Hazard funcionou sobretudo 

como um despertador dos interesses pela obra de Proust, tendo como maior prova de sua 

eficincia os ensaios de Tristをo de Athayde 

As crticas de Gra9a Aranha e Carlos Drummond de Andrade n乞o se prenderam aos 

aspectos abordados pelas duas publica96es citadas, pois ao resenhar o livro de Benjamin 

Cr6mieux, a opini乞o de Carlos Drummond de Andrade parece ter-se fixado apenas num dos 

aspectos do texto que ele comentou, ou seja, as dificuldades do estilo 

Acreditamos que, tanto a nota de klaxon, quanto o texto de Gra9a Aranha e a 

resenha de Carlos Drummond de Andrade resultaram de um mesmo ponto de vista, o da 

alteridade: n6s, brasileiros, diante do outro, o europeu, aspecto que foi devidamente 

ilustrado pelo artigo de Prudente de Moraes Neto. 

As caractersticas do texto proustiano, analisadas por Benjamin Cr6mieux - ca9aa 

personalidade, fraquezas psicol6gicas do ser humano, personalidade humana fragmentada, 

mon6logo interior - resultavam da busca de novos caminhos pela necessidade de 

renova9ao que marcava a literatura francesa, enquanto que a literatura brasileira nem sequer 

tinha uma fisionomia pr6pria e lutava no sentido de descobrir-se 

Nos ensaios de Trist乞o de Athayde e Jorge de Lima sentimos menos este confronto 

com a alteridade. A obra proustiana foi analisada por eles em suas caractersticas 

intrnsecas, analise que se fundamentou sobretudo em crticas de autores europeus. Entre os 

estrangeiros inspiradores, Tristo de Athayde citou Rosny e Mauriac, referidos em textos 

do nmero especial sobre Marcel Proust, da Nouvelle Revue Franぐaise, assim como falou 

em Charles Du Bos, Ren6 Boylesve e Ramon Fernandez, autores de artigos da citada 

revista. Jorge de Lima, por sua vez, referiu-se a queles mesmos e a outros autores 

estrangeiros em seu ensaio, como Georges de Lauris e Gaston Gallimard, que tamb6m 
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assinaram artigos da Nouvelle Revue Fran9 aise. Al6m deles, Jorge de Lima citou dois livros 

de Benjamin Cr6mieux, XXme siecle e Du c6t' de Marcel Proust. Observamos que o 

estudo de Tristao de Athayde prendeu-se essencialmente a aspectos da obra proustiana 

abordados no numero especial da revista francesa, sendo que o ensaio de Jorge de Lima 

retomou o fio deixado pelo anterior, aprofundando-o em alguns pontos e estendendo-se em 

outros. Portanto, podemos dizer que estes crticos adotaram uma postura bastante 

tradicional na crtica brasileira de entをo e que esta postura foi quebrada pelos vanguardistas 

do periodo modernista, representados aqui por Gra9a Aranha e Carlos Drummond de 

Andrade. 

Devemos ressaltar que, ao apontar as fontes, nao estamos subestimando o valor 

destes documentos crticos, pois, como vimos, os textos de Tristao de Athayde e a tese de 

Jorge de Lima foram precursores nos estudos sobre Proust, tornando-se referencias 

obrigat6rias da bibliografia proustiana brasileira 

Concluimos, nesse contexto, que o m6rito maior destes estudos foi terem percebido 

na obra proustiana a manifesta9ao de uma concep9乞o nova de romance, reconhecendo o 

carater renovador das suas t6cnicas de analise psicol6gica e de composi9ao. Os aspectos 

renovadores da obra de Marcel Proust por eles apontados, foram s6 corroborados por 

crticos que vieram posteriormente. Entre eles, Alvaro Lins, que afirmou alguns anos 

depois 

"Na pr6pria literatura francesa, Marcel Proust significa um momento 
supremo de renova9をo. Um marco inicial do romance s6culo XX 
[sic], como Baizac e Stendhal haviam sido marcos do s6culo 
XIX. "252 

Assim, num perodo em que poucos souberam reconhece-lo, Marcel Proust teve 

dois crticos brasileiros que pressentiram na sua obra os mesmos aspectos de renova9ao, 

que o levariam a ser considerado, anos depois, o grande representante do romance 

moderno. E curioso observar que, nesse caso, a critica de postura mais "tradicional" viu 

mais longe que a crtica dita "de vanguarda" 

252 UINS, Alvaro. Jornal de Crtica, l" s6rie. Rio de Janeiro: [Ed O Cruzeiro], 1941, 
p. 38. 



r 

CAPITULO 3 

A CRiTICA A SOMBRA DAS MENSAGENS MORALISTAS 

A pratica de uma crtica moralista marcou o contexto crtico brasileiro durante 

varios decenios. 

Considerando-se que depois da Guerra de 1914, a literatura europ6ia e por 

influencia dela, tamb6m a literatura brasileira, tenderam a preocupar-se com os valores 

espirituais, percebe-se que nem a crtica literaria francesa nem a brasileira estavam isoladas 

do contexto literario geral, ao acusarem este tipo de preocupa9乞o em rela9をoa obra 

proustiana. 

No Brasil, Tristao de Athayde, principal espiritualista, coincidentemente, o primeiro 

a estudar com a devida aten9豆o a obra de Proust, foi um homem religioso, para quem os 

problemas morais e espirituais tiveram essencial importancia 

Para avaliar a posi9ao de Tristo de Athayde e de outros crticos que o seguiram,6 

interessante situ自-los dentro do movimento definido por ele como uma "rea車o 

espiritualista"253, uma esp6cie de renova9ao dos valores espirituais ocorrida no Brasil a 

partir do fim do s6culo XIX. Este movimento voltou-se contra a primazia das id6ias 

naturalistas e anti-espiritualistas, que dominavam ent乞o as letras brasileiras 

Trist乞o de Athayde identificou os antecedentes desta rea9ao, no s6culo XVI, quando 

a literatura entrou no Brasil trazida pela Companhia de Jesus, ordem religiosa que cultivava 

o amor pelas letras e cuja influ6ncia sobre a vida cultural da col6nia durou quase dois 

s6culos. Assim, devido a fatores hist6ricos, o humanismo espiritualista foi um dos elementos 

de base na forma9ao das letras brasileiras 

253 AT.HAYDE, Tristo de. A rea9きo espiritualista. A literatura no Brasil, Afrnio 
Coutinho [org.]. 2. ed. Rio de Janeiro: Sul Americana, 1969, v. 4, p. 279-303 
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Por6m, segundo o crtico, o espirito religioso do povo se conservou de forma muito 

superficial. No final do sculo X\TIII, o espiritualismo indefinido e sentimentalista do 

Romantismo coexistiu com o racionalismo, pregado pela gera9乞o de Minas Gerais. Por 

outro lado, a Escola do Recife, encabe9ada por Tobias Barreto, introduzia o espirito 

naturalista nas letras brasileiras, ao mesmo tempo que tamb6m se faziam presentes, na vida 

cultural do pais, o positivismo franc6s e o evolucionismo ingls. At6 o fim do s6culo 

passado, a filosofia naturalista dominou a literatura brasileira e toda a nossa cultura, entre 

1850 e 1890, caracterizou-se como agn6stica, c6tica, anti-crista e sobretudo anti-clerical 

O apelo a rea9乞o espiritualista come9ou com a Rep立blica e o Simbolismo, 

movimento literario que colocou o indivduo no centro da express乞o po6tica. Era uma 

revindica9乞o est6tica dos direitos do mundo interior, que se antecipava a metafisica. Esta 

nova tendencia veio influenciada por autores estrangeiros como Bergson, Schopenhauer, 

Maeterlink, Verhaeren, Whitman, Verlaine, Eugenio de Castro e Ruskin 

O inicio do s6culo XX foi entをo marcado pelo conservadorismo, onde coexistiram o 

Simbolismo, o Parnasianismo e o Realismo, sendo que o movimento espiritualista se 

mantinha paralelamente, mas n乞o tinha nas suas fileiras os nomes mais importantes da 

epoca. 

Para Tristo de Athayde, a Guerra de 1914 foi o choque social que fez eclodir o 

movimento de renova9乞o contra o conformismo, que se manifestava nos meios politicos, 

intelectuais e espirituais do pais. Apesar do timbre que o caracterizou, este movimento n乞o 

se articulou sem influencias externas, como ja havia ocorrido com outros movimentos 

anteriores, de forma que escritores e fil6sofos estrangeiros como P6guy, Bloy, Maritain, 

Claudel, Mauriac, Max Jacob, R. Rolland, Kierkegaard, Unamuno, Papini, Karl Adam, 

Gabriel Marcel e Charles Maurras influenciaram o pensamento desta gera9乞o brasileira. Na 

verdade este foi um movimento universal, que encontrou no Brasil um terreno frtil, uma 

atitude de disponibilidade de espirito, favorvel a aceita9乞o das novas tend6ncias 
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"Essa rea9乞o espiritualista, ocorrida principalmente durante o 
movimento modernista, com raizes no Pr6-modernismo, no 
Simbolismo, no Romantismo e nas fontes iniciais da nossa cultura, 
no foi uma escola a parte, um grupo compacto e unificado, com um 
programa 立  nico, chefes, tribunas, sede, etc. Houve, acima de tudo, 
uma exigencia geral e espontanea, uma sede de espiritualidade e uma 
rea9乞o contra o Naturalismo, o ceticismo ou o puro nacionalismo, 
que vinham dominando as letras brasileiras desde meados do s6culo 
XIX. "254 

Assim foi apresentada e interpretada por Tristao de Athayde a chamada "rea9o 

espiritualista", mas houve opini6es diferentes, algumas at6 divergentes, sobretudo quantoa 

afirma9ao que reconhecia uma religiosidade intrnseca no povo brasileiro. Entre as vozes 

que questionaram a "sede de espiritualidade", acima apontada, a mais representativa foi a de 

M自rio de Andrade. 

Em artigo escrito em 1931255, Mario de Andrade comentou a postura engajada do 

crtico cat6lico, que o levou gradualmente a abandonar o estudo dos aspectos literrios da 

obra para tornar-se cada vez mais um crtico de id6ias, a tal ponto que depois da convers乞o 

ao catolicismo, em 1928, passou de crtico literrio a comentador de id6ias gerais, 

comprometendo-se com os principios que defendia 

"Se 6 certo que ja agora ele 6 das mais fortes figuras de crticos que o 
pais produziu, desconfio que os futuros n乞o-sei-o-que vivendo nestas 
terras do Brasil terao ao l -lo o espetaculo dum homem querendo 
desviar uma enchente, apagar o inc6ndio dum mato, ou parar um raio 
com a m乞o."256 

Segundo Mario de Andrade, a religiosidade entrou em moda na literatura do p6s- 

guerra de 1914, transformando-se em moda especial do Modernismo brasileiro, para o qual 

tornou-se uma temtica como qualquer outra, sem que isso significasse testemunho de f 

dos artistas. Ele se op6s a id6ia de que o catolicismo tenha sempre sido um principio de 

a9をo e rea9ao dentro da hist6ria do Brasil, como acreditava Tristo de Athayde, refutando-a 

com muitos exemplos, pelos quais procurou demonstrar que o povo brasileiro tinha grande 

254 Ibideni, p. 302 

255 ANDRADE, Mdrio. Tristo de Athayde. In: Aspectos da literatura brasileira, op. cit., 
p. 7-25. 

256 Ibidern, p. 25 
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espirito de religiosidade, em cujas bases encontravam-se o deismo e o sexualismo, mas seu 

catolicismo era apenas epid6rmico, superficial 

E fato, portanto, que a d6cada de vinte foi uma sementeira de grandes mudan9as, 

mas tamb6m 6 voz corrente que s6 na d6cada de trinta tais mudan9as se difundiram 

adquirindo foro de normalidade, pois, conforme estudo de Antonio Candido257, fen6menos 

que eram vistos com desconfian9a na d6cada de vinte se tornaram normais depois de 1930, 

entendidos como fatos culturais pela sociedade, que os aceitava nos seus mais diversos 

setores: a instru9ao p自blica, a vida artistica e literaria, os estudos hist6ricos e sociais 

Estabeleceu-se, entao, uma nova correla9乞o de for9as: intelectuais de um lado e 

sociedade e Estado de outro, radicaliza9ao antes inexistente. Assim, Antonio Candido 

explica 

"Os anos trinta foram de engajamento politico, religioso e social no 
campo da cultura. Mesmo os que n乞o se definiam explicitamente, e 
at6 os que n乞o tinham consci6ncia clara do fato, manifestaram na sua 
obra esse tipo de inser9きo ideol6gica, que da contorno especiala 
fisionomia do perodo."258 

Mais que em qualquer outro campo, foi nas artes e na literatura que, na d6cada de 

trinta, as propostas ideol6gicas da d6cada de vinte se generalizaram. O modernismo perdeu 

sua for9a como movimento inovador, porque foi incorporado aos hbitos artisticos e 

liter自rios. Verificou-se o enfraquecimento da literatura academica; a aceita9乞o consciente ou 

inconsciente das inova96es formais e tematicas; o alargamento em nivel nacional das 

literaturas regionais e a polariza9乞o ideol6gica 

O convivio entre literatura e ideologias politicas se generalizou em decorr6ncia do 

movimento revolucionrio de 1930 e tamb6m como reflexo do que ocorria na Europa e nos 

Estados Unidos. 

Em certos textos literarios houve polariza9乞o entre ideologias comunistas e 

fascistas, em outros, penetra9をo difusa das preocupa96es sociais e religiosas. O catolicismo 

257 CANDIDO, Antonio. A revolu o de 1930 e a cultura. In: A Educa o pela noite e 
outros ensaios, 叩． cit., p. 181.198. 

258 Jbidenz, p. 182 
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tornou-se um estado de espirito e uma dimens乞o est6tica, refletindo no Brasil aquilo que 

tamb6m ocorria na Fran9a 

Ainda segundo Antonio Candido, al6m do engajamento dos intelectuais cat6licos,6 

possivel identificar no dominio literrio uma tend6ncia espiritualista marcada pela tensao e 

pelo mist6rio 

"Na crtica e no ensaio isto se traduziu num gosto paralelo pela 
pesquisa da "essencia", o "sentido", a "voca9乞o", a "mensagem", a 
"transcendencia", o "drama" ー  numa esp6cie de visao amplificadora 
e ardente."259 

O crtico observou que o espiritualismo cat6lico foi muitas vezes simpatizante de 

solu96es politicas de direita, como o integralismo de Plinio Salgado; enquanto por outro 

lado, havia tambem interesse por posi96es de esquerda, o que se confirma com o 6 xito da 

Alian9a Nacional Libertadora, de orienta9ao marxista 

Antonio Candido 6 de opinio que as consequ6ncias do movimento revolucionrio 

de trinta foram, em geral, positivas para a cultura, salvo no que se refere ao aspecto formal 

da literatura, preterido pelo excesso de preocupa9乞o com o sentido religioso, ideol6gico e 

social. Assim, muitos escritores e crticos do perodo enfatizavam o problema tratado pela 

obra, relegando a segundo plano a organiza9乞o est6tica 

Ja antes de 1930, o Modernismo havia perdido o impulso revolucionrio dos 

primeiros momentos e nきo tinha produzido obras de qualidade segundo o programa 

proposto, sendo que seus valores fundamentais - o internacionalismo e o cosmopolitismo 

- tinham sido superados pelo regionalismo e pelo nacionalismo260. Assim, depois de 1930, 

o Modernismo andradiano foi superado definitivamente por um Modernismo 

institucionalizado, sendo que a literatura foi condicionada pela preocupa9乞o politica, que 

dominou todos os espiritos 

O debate nas letras se definiu como uma disputa entre a direita e a esquerda, esta 

tacitamente identificada com os escritores do Norte e Nordeste, que faziam a literatura 

259 Jbidenz, p. 188 

260 Veja-se MARTINS, op. cit., 1983 
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social, pregando que o romance devia ser um documento social, oposto do romance 

psicol6gico, que passou a ser subestimado pela crtica de entao. Jorge de Lima e Murilo 

Mendes catequizavam os intelectuais no sentido de restaurar a poesia pela religi乞o, 

enquanto que Ot自vio de Faria trabalhava no mesmo sentido, mas em rela9をo ao romance 

O contexto literrio estava, portanto, dividido entre a tendencia revolucionhria, 

representada pela literatura do Nordeste e a tend6ncia reacionria, representada pela 

restaura9ao cat6lica e a literatura de direita. Como os principios modernistas se 

identificavam 良  literatura do Nordeste, a rea9きo n乞o era exciusivamente ideol6gica, ela era 

tamb6m anti-modernista. 

Seguindo a trilha das id6ias expostas anteriormente, Antonio Candido considera que, 

na d6cada de trinta, a literatura e o pensamento correram juntos. O conto e o romance 

desenvolveram uma prosa neo-naturalista de forte inspira9乞o popular, aparecendo como 

instrumento de pesquisa humana e social, num momento de grande radicaliza9o 

Paralelamente, desenvolveu-se intensa fermenta9乞o espiritualista, onde o catolicismo de 

Tristao de Athayde, conforme ja referido, se opunha a certas posi96es ideol6gicas do 

Modernismo, enquanto que, no terreno das id6ias sociais, o integralismo de Plinio Salgado 

exacerbava os principios nacionalistas 

Segundo Wilson Martins261, a crtica tamb6m se tornou social, resultado do 

processo de reforma institucional instalado no pais e, refletindo as preocupa96es gerais, 

substituiu os valores sociol6gicos pelos valores sociais. A literatura transformou-se, de meio 

de conhecimento e interpreta9乞o das express6es artisticas do pais, em instrumento de 

convic96es politicas, a obra de arte passando a ser avaliada segundo dois u nicos crit6rios 

ou era reacionaria ou progressista 

Em sua analise da rea9ao espiritualista, Trist乞o de Athayde fez um panorama das 

gera96es de poetas que se seguiram ao movimento modernista, dividindo-as em tres grupos 

o dos anos vinte, o dos anos trinta e o grupo de 45, caracterizando-os respectivamente 

como impressionistas, imagistas e formalistas 

261 MARTINS, Wilson. A crtica modernista. A Literatura no Brasil [dir. Afrnio 
Coutinho], 2. ed. Rio de Janeiro: Sul Americana, 1970, v. 5, p. 493-535 
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O primeiro grupo, o dos impressionistas da d6cada de vinte, Trist乞o de Athayde 

dividiu ainda em tres diferentes correntes: a primitivista, a nacionalista e a mistica ou 

espiritualista. A ltima, que interessa de perto a esta analise, foi sobretudo representada 

pelo grupo de Festa, do Rio de Janeiro, conhecido pelo nome da revista onde colaboravam 

seus elementos. Dois outros grupos, os dois de Minas Gerais, tambm contribuiram para a 

primazia do elemento espiritualista nas cria96es po6ticas, o da revista Verde e o de A 

Revista, na qual colaborou de forma significativa Carlos Drummond de Andrade, conforme 

vimos no capitulo anterior. Dentre os elementos dessa corrente espiritualista, Carlos 

Drummond de Andrade e Manuel Bandeira tornaram-se grandes proustianos 

Entre os imagistas da d6cada de trinta, Trist乞o de Athayde coloca Mrio de 

Andrade, Menotti dei Picchia, Augusto Frederico Schmidt, Jorge de Lima e Murilo Mendes, 

os dois ltimos de inspira9乞o cat6lica. E tamb6m citado Augusto Meyer que, apesar de sua 

disponibilidade filos6fica, imprimiu grande liberdade espiritualista a sua poesia. Desta 

corrente, foram Jorge de Lima, no Nordeste e Augusto Meyer, no Sul, que marcaram mais 

expressivamente a recep9乞o de Proust, como j自  se viu. Mrio de Andrade tamb6m fez parte 

dos que foram sensiveis a obra proustiana, pois Proust foi frequentemente citado em seus 

ensaios, em sua correspondencia e foi parte importante de sua forma9乞o literaria, conforme 

atestam suas leituras262. 

Entre os representantes do grupo formalista de 1945, fizeram-se presentes, no 

terreno da critica de tendencia espiritualista, dois grandes divulgadores da obra proustiana 

Roberto Alvim Correa e Alvaro Lins. O primeiro, discipulo de Charles du Bos, um dos 

crticos modernos mais espiritualistas e o segundo, ainda hoje considerado, sob muitos 

aspectos, como o continuador de Trist乞o de Athayde, foi a grande revela9ao da crtica 

brasileira da segunda gera9乞o modernista 

Embora desempenhando uma atividade crtica mais discreta, isto 6 , de menor 

repercuss乞o nacional, Ruy Coelho realizou, em seu ensaio sobre Proust, uma critica de 

transi9乞o, isto 6 , reuniu em seu estudo a tendencia est6tica dos anos vinte e a preocupa9o 

262 FERES, Nites Therezinha. Leituras em加nces de Mrio de Andrade. Seleぐdo e 
comentrios con: fundamlento na margindlia. Sきo Paulo: Instituto de Estudos 
Brasileiros, 1969. 
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moralista da d6cada de trinta, apontando para aspectos de uma crtica formalista, que 

come9ava a ocupar espa9o na literatura da d6cada de quarenta 

Sabemos que Proust criou um universo agn6stico, embora falando da alma humana 

e analisando em profundidade e extensao todas as suas manifesta96es, sendo esta dicotomia 

inerente 良  pr6pria obra proustiana. No entanto, a preocupa9乞o com os aspectos morais e 

religiosos de sua obra est自  em muitos estudos, como por exemplo, nos textos de Tristao de 

Athayde263 e de Jorge de Lima264, onde a ausencia de Deus e de religiosidade 6 assunto 

presente, embora nao seja o u nico elemento da obra proustiana ali abordado 

Ao considerarmos que esse foi um tema recorrente na crtica brasileira de Proust, 

sentimos a necessidade de nos determos nos documentos que interpretaram o romance 

proustiano segundo as tend6ncias acima referidas, acentuando a particularidade dessas 

leituras tamb6m em textos j自  analisados sob outros a ngulos 

3.1. A ausencia do espirito como realidade primordial na obra proustiana 

Trist乞o de Athayde265 tinha sido formado intelectualmente na atmosfera de 

disponibilidade filos6fica da belle poque, mas converteu-se ao catolicismo em 1928. Ap6s 

a morte de Jackson de Figueiredo, precursor do movimento de rea9乞o espiritualista no 

Brasil e seu grande amigo, Tristをo de Athayde o substituiu no cargo de diretor do Centro 

Cat6lico Dom Vital e da revista A Ordem, tornando-se o lider da inteligencia cat6lica no 

Brasil. 

Antes de 1914, Tristをo de Athayde se considerava um ateu religioso, todavia, ja em 

1916, ele fez uma profissao de f espiritualista, quando escreveu suas reflex6es sobre a 

filosofia de Farias Brito. 

263 ATHAYDE, op. cit., 1927 e 1928. 

264 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929 

265 Os dados biogr自ficos sobre Tristo de Athayde baseiam-se em Afrnio COUTINHO 
[org]. Notas da Dire9ao. In: A Literatura no Brasil, op. cit., v. 4, p. 303 
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Em quarenta anos de militancia intelectual, o pensamento do crtico sofreu sensivel 

evolu 9乞o, que Brito Broca resume na "Introdu 9乞o a literatura brasileira"266. Segundo 

explica, em seus primeiros artigos, Trist豆o de Athayde escusava-se de tra9ar um programa, 

argumentando que o tltulo da se9ao do jornal bastava para esclarecer o assunto. Pretendia 

fazer comentarios sem paixao dos livros que analisava e divulga-los de forma conscienciosa 

Deixava a crtica impressionista para aqueles que tinham o merito de ser ouvidos e que 

passavam a interessar mais o leitor que o proprio autor comentado. Queria apenas dar uma 

informa9ao variada e honesta sobre os livros consultados 

Dez anos depois do primeiro rodape de O Jornal, Tristao de Athayde revelava uma 

concep9ao diversa, segundo a qual so a crtica apaixonada seria uma crtica justa. Passou a 

ver a critica como uma forma de arte, uma rea9ao diante de uma obra. Assim, propunha 

que, de incio, o critico deveria abandonar suas impress6es pessoais para adaptar-se ao livro 

ou autor estudado. Esta fase passiva deveria, em seguida, transformar-se num momento 

criador, pois quanto mais vivamente o critico reagisse, tanto mais profundamente estaria 

marcado pela obra 

Esta postura custou-lhe a acusa9をo dos que o viam apaixonado demais nos 

julgamentos, depois de sua conversao a Igreja Catolica. Na opiniao de Brito Broca, embora 

tenha passado a considerar os fatos morais da obra literaria, Trist乞o de Athayde nunca os 

colocou acima dos valores esteticos. Mesmo condenando o materialismo, jamais negou o 

merito artlstico de uma obra em fun9乞o deste motivo, guardando sempre uma linha de 

equilbrio, ate mesmo nos momentos mais agitados do Modernismo, do qual estimulou as 

conquistas e rejeitou os excessos 

Este aspecto do equilbrio entre o projeto estetico e o projeto ideol6gico nos crticos 

do movimento modernista foi objeto da tese de Joao Luiz Lafeta267 que, conforme 

referimos, estudou o pensamento e a postura de quatro crticos brasileiros, entre eles, 

Tristao de Athayde 

266 BROCA, Brito. Introdu9ao a literatura brasileira. In: Ensaios da mdo canhestra, op

cit
. , p. 

276-278. 

267 LAFETA, op. cit., 1974 
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A opini乞o de Jo乞o Luiz Lafeta 6 radicalmente oposta a de Brito Broca. Para Lafet, 

antes da conversao ao catolicismo, Tristo de Athayde era conhecido como crtico lucido, 

inteligente, imparcial, serene e culto, dotado de grande sensibilidade. No entanto, depois 

dela, a qualidade de imparcial passou a ser posta em duvida e ate a ser negada. Tristao foi 

acusado de utilisar criterios e ticos no julgamento de obras estticas, o que modificou a 

imagem que se tinha dele e diminuiu a influ6ncia de seus julgamentos, ainda que esta fosse 

consideravel, mesmo durante a segunda gera9ao modernista. A sua conversao fez parte do 

abandono geral das posi96es predominantemente est6ticas em favor das discuss6es de 

carater ideol6gico, pr6prias do perodo: a fase politica e participante do Modernismo nos 

anos trinta. 

Lafeta considera que o tra9o mais caracterstico do pensamento de Tristをo de 

Athayde, na decada de trinta, foi a crtica ao materialismo, designado por ele de 

"naturalismo" e apontado como a causa maior de todos os males. Ele defendia o carter 

cientlfico da metafisica e da teologia, baseando-se nos princlpios de que o pensamento 

cat0lico e compatlvel com a ci6ncia e opondo-se ao pensamento materialista que, para o 

crtico cat6lico, era fonte da anarquia generalizada que dominava os esplritos do mundo 

moderno. 

Os artigos de Tristao de Athayde neste perodo foram essencialmente doutrinarios e 

discutiam sempre princpios de base, tornando imposslvel o debate com os que n乞o 

aceitavam suas premissas dogmaticas. Como por exemplo, ao criticar longamente a 

psicanlise, porque a situava dentro da corrente naturalista 

Lafeta tamb6m assinala que, tanto quanto a religio, o problema da nacionalidade 

ocupou lugar importante nas discuss6es. Assim, procurando descer a s razes da 

nacionalidade, Tristao de Athayde situava-se dentro da tradi9乞o da literatura brasileira, que 

sempre se preocupou com o nacional. Neste aspecto, ele refletia tamb6m o esprito 

modernista de "redescoberta do pals", embora divergindo de varias solu96es propostas 

pelos grupos vanguardistas. Resenhou e criticou livros que abordavam os assuntos mais 

variados, no sentido de estudar as origens brasileiras e, a partir delas, determinar os rumos 

da literatura. Subjacente a estes estudos, estava a ideia de que as ralzes brasileiras esto 
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plantadas no catolicismo e de que s6 havera equilibrio no pais, quando este voltar a s suas 

raizes cat6licas. 

A importancia da preocupa9乞o de Tristo de Athayde com os problemas nacionais, 

sua visao da literatura como produto cultural e sua cren9a na exist6ncia de uma hieraquia, 

na sociedade, cujo elemento mais importante 6 a religio, foram aspectos tamb6m 

assinalados por Lafeta.a Este observou ainda, que, para explicar a forma9乞o cultural da 

na9をo, o crtico voltou-se para a hist6ria, mas supervalorizou a tradi9ao num sentido anti- 

hist6rico, numa visao esthtica, que desconhecia o fluxo, ess6ncia da pr6pria hist6ria. Desta 

forma, tornou-se reacionrio, pois opunha-se aos movimentos revolucionrios e defendia a 

retomada da tradi9o 

Como vimos acima, ao contrario do que afirmou Brito Broca, Lafeta acredita que 

Tristao de Athayde passou de crtico literario a crtico de ideias apos a conversao, porque 

subordinava a concep9ao estetica a um sistema filosofico geral. Ressalta por6m que, apesar 

disso, o crtico cat6lico conservou a no9乞o de que a obra deveria ser julgada pelo seu valor 

est6tico. Assim, a express乞o literaria estava sempre presente no ftmdo de suas analises, de 

forma que, mesmo discutindo o conte自do, nao descuidava da realiza9乞o da "fatura" do 

texto. 

Trist乞o de Athayde tendia a uma concep95o e tica e engajada de arte liter自ria, porque 

considerava que a Beleza era um meio e nao um fim em si mesma. Para ele, a arte devia 

estar a servi9o do homem e de seu aperfeioamento moral e espiritual, de sua comunidade e 

de sua ptria. No entanto, a forma9ao literaria levava-o a buscar um equilbrio entre os dois 

aspectos: o e tico e o estetico, havendo permanente tens乞o entre eles nas analises que fazia 

de romances. Por6m, segundo a anlise de Lafeta, o crtico nao conseguiu manter o 

pretendido equilibrio 

Conforme j自  referimos, Tristo de Athayde escreveu dois ensaios sobre Marcel 

Proust na decada de vinte, O primeiro deles268, ainda que mais curto e mais tlmido que o 

segundo, ja demonstrava o quanto a sua sensibilidade tinha sido tocada pela obra do escritor 

franc6s. Neste artigo, fica evidente que ele ja conhecia o volume La Prisonniere, lan9ado na 

268 ATHAYDE, op. cit., 1927, p. 180-190 



115 

Fran9a em 1923, pois o citou textualmente. Assim como fica subentendido, mas n乞o 

expllcito, o seu conhecimento da obra completa, sendo que a publica9ao do 自  ltimo volume 

desta coincide com a reda9をo do artigo. Nossa dedu9をo baseia-se na seguinte frase 

"Proust viveu obsecado pelo caminhar incessante de tudo para a 
rnri-fロ  "269 

E dificil acreditar que tal afirma9乞o fosse possivel sem a leitura do ltimo volume, 

onde a presen9a dos personagens, envelhecidos e quase irreconheciveis pela a9乞o 

transformadora do tempo, leva o narrador a constata9乞o de que tudo estara perdido, 

irremediavelmente apagado pela morte, se o tempo passado n乞o for recuperado e eternizado 

atraves da arte. E entao que Marcel, o narrador, se prop6e a escrever o livro, que Proust 

esta prestes a concluir 

Neste artigo,6 feito um paralelo entre as formas de percep9乞o da m自sica, 

manifestadas nas obras de Stendhal e de Proust, tendo sido a musica um terreno em comum, 

sobre o qual cada escritor seguiu um caminho diferente. A anlise das percep96es musicais 

em cada um dos dois romancistas e precedida, no estudo, de uma rapida compara9乞o de 

suas vidas e de suas personalidades. Ambos tiveram uma paixao edipiana pelas mes, sendo 

que Proust tinha uma alma feminina, enquanto Stendhal tinha uma alma masculina. Todos 

os dois foram senslveis a s atra96es mundanas, mas se Stendhal viveu extensamente, Proust 

viveu intensamente, O primeiro, ignorando o tempo, quis aproveitar a vida e admirou os 

homens que sabiam viver, O outro, viveu obcecado pela ideia do tempo e procurou em tudo 

o sentido da vida. Se para Stendhal a vida foi considerada nos seus aspectos fisicos, para 

Proust eia foi essencialmente imaterial e passageira. Enquanto o primeiro suprimiu todo tipo 

de preocupa9乞o com a id6ia da morte, o segundo acreditou que todas as coisas se 

desenvolviam na dire9乞o dela. Como se v, Tristo de Athayde procura demonstrar que os 

dois romancistas foram contrrios do ponto de vista humano 

No entanto, a musica foi para ambos uma das principais raz6es de viver, sendo que a 

conheciam profundamente: Stendhal porque era naturalmente dotado, tinha a voca9乞o; 

269 Jbidern, p. 183 
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Proust por gosto e aplica9ao durante toda a vida. Afora este ponto em comum, Athayde 

mostra que havia entre eles uma grande diferen9a na forma de considerar a msica 

Enquanto Stendhal procurou nela um prazer fisico, nunca conseguindo aprofundar suas 

impress6es musicais, que permaneceram simples e ingenuas, pois a musica lhe tocava 

diretamente o cora9乞o sem passar pelo espirito, para Proust a m立sica foi algo muito mais 

complexo, excedendo todas as outras manifesta96es da arte, de forma a impregnar todas as 

formas da vida e do pensamento. A pr6pria linguagem proustiana era impregnada de 

musicalidade, aspecto que pode ser ilustrado pelo trecho em que Proust musicaliza por 

palavras a6reas a imagem de Albertina adormecida. Trist乞o de Athayde foi sensivela 

impregna9ao da arte proustiana pela m自sica e diz 

"A musica 6 portanto a pr6pria atmosfera literria de Proust, em que 
todas as coisas banham, e nao apenas uma forma de expresso 
artistica."270 

Ele observa tamb6m que a musica foi para Proust um elemento de liga9ao entre o 

real e o espiritual, manifestando-se por uma grada9ao ascendente, dividida em tres fases 

A primeira fase 6 a da impresso puramente fisica, exemplificada no primeiro 

volume de A la recherche dii temps perdu, quando se inicia o amor de Swann por Odette 

Naquele momento, o contato fisico com o mundo dos sons agiu sobre os sentidos e 

estimulou as evoca96es e os sentimentos. Esta gama de percep96es fisicas resultantes do 

estmulo sensorial, que a msica provocou, permaneceria para Swami ligada ao amor de 

Odette e faria da sonata de Vinteuil o hino nacional do amor dos dois 

Nesta fase, a musica teve a mesma fun9ao para Stendhal e para Proust. Mas o 

sofrimento de Swann, desiludido de seu amor, leva a uma segunda fase da concep9ao da 

msica na obra proustiana, onde aquela passou a agir, nao somente sobre os sentidos, mas 

tambem no mundo das ideias. A primeira 6 a fase do tangvel, a segunda, a do invislvel, 

revelando mundos transcendentes, impenetraveis a intelig6ncia, que s6 os "exploradores do 

invisivel", os musicos, tornaram acesslveis ao conhecimento humano. Swann passou a 

270 Ibidern, p. 187 
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considerar os motivos musicais como verdadeiras idias, mas de outro mundo e de outra 

ordem, segundo palavras de Proust 

Tristo de Athayde ressalta que o papel da m自sica, nos volumes seguintes a Dii c6te 

de chez Swann,6 menos evidente, permanecendo esta transfigurada na linguagem e nas 

descri96es, s6 reaparecendo explicitamente em La Prisonni ere, onde ento 

"A msica aparece como um dos segredos do universo. Como um 
tra9o de luz entre as vidas. Como uma leve abertura para o mundo 
das revelacうes deflnitiv く  "271 

O crtico brasileiro retoma um principio defendido por Benoist-Mechin, msico e 

autor do livro La musique ei l'immortalit dans l'oeuvre de Marcel Proust272, e analisa 

detidamente a terceira fase da concep9乞o musical em Proust, concluindo que, na obra 

proustiana, a msica e a jun9ao do real com o espiritual. Porem, sem deixar de observar que 

Proust permanecera num mundo exclusivamente sensivel - o mundo das impress6es - 

preferindo assim "a cinza a pr6pria chama", conclui que, se a arte foi para Proust uma 

justificativa de vida, a musica foi a forma de arte que conteve a mensagem intraduzlvel 

Neste seu primeiro artigo sobre Marcel Proust, o crtico cat0lico deixou perceptlvel 

a tend6ncia que marcaria tamb6m o seu segundo artigo e que se tornaria comum na crtica 

posterior a eles: a observa9乞o,a s vezes recrimina9豆o, da aus6ncia de mensagem moral, 

religiosa ou espiritual na obra proustiana 

No seu segundo artigo273, depois de estudar a obra sob diferentes a ngulos, aborda o 

humor de Proust. Para o crtico brasileiro, o romancista franc6s assemelhava-se ao escritor 

ingl6s Sterne em aspectos como a teoria das intermitencias mentais, a dissocia9乞o das 

personalidades, a supress乞o da hierarquia e a consequente equivalncia de valores 

Considerou-os semelhantes em muitos aspectos, mas diferentes nos valores espirituais, pois 

a f nos valores espirituais se fez presente em Sterne que se ocupou do relativo para atingir 

271 ATHAYDE, op. cit., 1927, p. 189 

272 、イ亡パlJT、l T一ーー一一  T、一一一 ,一  ーー」VmしtillN・ jacques benoist・ La Musique et l'immortalit dans ルeuvre de Marcel 
.I-'roust. Pans: Kra, 1926. 

273 ATHAYDE, op. cit., 1928 
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o absoluto, enquanto que, em Proust, ao contrario, o relativo era o absoluto, o que explica 

o grande pessimismo que perpassa sua obra 

Como se v6, Trist乞o de Athayde ressente-se com a aus6ncia de Deus na obra 

proustiana, aus6ncia que fora assinalada por Fran9ois Mauriac, como tambem aponta a 

ausencia de eleva9乞o espiritual e de progresso moral, ja igualmente observada por Ramon 

Fernandez. Estes crticos estrangeiros foram responsaveis pelo mito do Proust irreligioso e 

amoral, que a partir de ent乞o foi consolidado por outros crticos brasileiros, tendo a frente 

Tristo de Athayde 

"O espirito no existe, portanto, para Proust, como realidade 
primordial."274 

Isto porque, segundo o crtico cat6lico, para o escritor francs, nada excediaa alma 

humana, nada transcendia o determinismo da natureza, dal a sensa9ao de nulidade, de 

esfor9o in丘til, de trabalho sem 6 xito que se desprende de sua o bra, onde a alma e revelada 

na sua horizontalidade, a analise chegando aos limites do esprito, mas sem atingir o 

ilimitado, O crtico declara, como quem lamenta o que afirma 

"Proust ficou no puro estetismo."275 

Se neste ensaio, ele limita-se a poucas palavras sobre o assunto, mais tarde, 

dedicaria todo um artigo276 ao tema, deixando transparecer, mais uma vez, a visao moralista 

e de cunho religioso que o caracterizou. Procura, ent乞o, mostrar que Proust levou ao mais 

alto grau o seu estetismo porque viu na obra de arte a u nica salva9ao posslvel. Nao sendo 

cristao, nem crente, mas um esteta no sentido proprio da palavra, sua religio foi o 

estetismo e a morte foi considerada por ele um fator positivo, na medida em que, 

pressionado pela sua proximidade, dedicou-se como um for9ado ao trabalho literario, 

visando atingir a u nica imortalidade em que acreditava, aquela que o ser humano pode 

atingir por meio da arte 

274 Ibidem, [2. cd., 1934], p. 157 

275 Ibidem, p. 156 

276 ATHAYDE, op. cit., 3Ojan. 1949 
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Assim, apesar de ter vivido constantemente a espera da morte por causa de sua 

doen9a, esta nをo significou para Proust algo de negativo. Ao contrario, em fun9ao das 

circunstancias, ele lutou e abriu caminho para a imortalidade que lhe proporcionaria a 

realiza9乞o est6tica. Na descri9ao que faz da morte de um de seus personagens, o escritor 

Bergotte, afirma que a id6ia de ressurrei9ao lhe parece possivel e representa essa id6ia 

simbolicamente pelos livros do escritor personagem que, como anjos de asas abertas, 

velavam numa vitrine pela sua ressurrei9乞o. Proust demonstrou, ali, que acreditava na gl6ria 

sobre a terra, mas conseguida por meio da arte 

Todavia, na opiniao de Tristo de Athayde, a gl6ria na terra nao traz em si mesma a 

felicidade. Devemos considerar que, na 6 poca deste terceiro estudo sobre a obra proustiana, 

o crtico havia adotado, ha algum tempo, uma postura social e ideolgica totalmente 

engajada e que, possivelmente devido a esses fatores, ele foi levado a explicitar a restri9o 

que apenas deixara subentendida no seu estudo anterior. Assim ele esclarece 

"A gl6ria liter自ria de Proust vai crescendo com os anos, como 
merece, pois jamais um instrumento humano de percep9乞o penetrou 
mais profundamente nos meandros da nossa sombra interior, nas 
cavernas psicol6gicas em que se passa t豆o grande parte da nossa vida 
do espirito. Jamais, tambdm, se viu malogro igual em realizar a 
sintese da verdade humana, tentando excluir tudo aquilo que 
ultrapassa a ordem puramente natural dos fen6menos. Esse anti- 
realista literrio n乞o conseguiu atingir, por mais que o quizesse, o 
realismo transcendental e a verdadeira imortalidade."277 

Sempre preocupado em evidenciar a postura moral dos escritores que analisava, 

Tristao de Athayde comparou Proust a Claudel, visando ressaltar as diferen9as entre os dois 

escntores que, para o crtico brasileiro, eram opostos. De fato, Proust e Claudel assumiram 

posi96es literarias quase antag6nicas, provavel causa da incompreens乞o que marcou a 

conduta de Claudel em rela9ao a obra proustiana. Vejamos como o crtico caracterizou os 

dois escritores franceses: a natureza como um fim em si mesma para Proust e apenas como 

um ponto de passagem para Claudel; a obsess乞o de Proust pelo homem e a vis乞o do homem 

como sombra de Deus, em Claudel; vida voltada para si mesma, contrapondo-se a vida 

277 乃Ide,,, 
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voltada para fora de si; um atuando como disseminador da personalidade, o outro como 

condensador da alma humana; o primeiro cultuando essncias subjetivas, o segundo fixando 

permanencjas objetivas; um seguindo as trilhas do passado, o outro liberando as amarras do 

passado; se Proust era frgil e doente, Claudel era sadio e forte; enquanto um foi a voz de 

seu tempo, o outro foi a voz do proprio Deus. Nesse paralelismo, a op9乞o de Tristえo de 

Athayde foi sempre. pelo segundo termo da compara9ao, o que nao o impediu de admitir 

que um escntor completou o outro no quadro das letras francesas do incio deste seculo 

Outra das caractersticas ressaltadas por Tristをo de Athayde na obra proustiana foi a 

sua complexidade. Assinalou que Proust n乞o podia ser definido em uma so frase, pois como 

todos os grandes homens, ele era uma encruzilhada,a qual se pode chegar por diferentes 

lados e de onde se pode partir em todas as dire96es 

Gra9as ao profundo conhecimento da cultura estrangeira que sobejamente 

comprovou em seus textos, Tristao de Athayde movimentou-se com a mesma facilidade nas 

analises de obras francesas e nacionais. Procurando sempre o universal no regional 

buscando nas obras que estudava caractersticas intrnsecas ao ser humano, ele foi um 

admirador em potencial da obra proustiana e neste caso, pode-se dizer que foi a obra que 

escolheu o seu Crtico. 

3.2. Uma an豆lise subjetiva 

Antes da publica9ao de seu ensaio sobre Marcel Proust, o poeta Jorge de Lima e 

outros representantes do Simbolismo e do Parnasianjsmo, como Tasso da Silveira e 

Cassiano Ricardo, ja se haviam convertido ao Modernismo. Em 1933, no livro Esse Jorge 

de Lima, de Benjamin Lima, referido por Wilson Martins278, o escritor alagoanoe 

apresentado sem reservas como um completo modernista. Tudo indicava que o Modernismo 

estava se tomando acad6mico, pois passadistas e modernistas se reuniam em torno do 

terreno comum, que era o nacionalismo e o regionalismo, dentro da atmosfera de renova9o 

catolica, que havia come9ado com Jackson de Figueiredo 

278 MARTINS, op. cit., 1983 
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Conforme vimos, apos os ensaios de Trist乞o de Athayde, o fio foi imediatamente 

retomado por Jorge de Lima279, que fez uma abordagem apaixonada da obra de Proust. De 

tal forma e subjetiva e pessoal a visao da obra apresentada em seu ensaio crtico que 

contrapondo-se a primeira parte do estudo a sua segunda parte, mais objetiva, ha ali 

verdadeiros paradoxos. Jorge de Lima nao dissimula sua inten9ao de polemizar e confessa 

ser aquela a "sua" maneira de ver Proust. Ao mostrar um Proust religioso, mstico e crente, 

ele empresta um pouco do leitor Jorge de Lima ao escritor franc6s. Assim como Proust 

confessou-se atraves de sua obra, analisando-se em seus personagens para fugir a perversao 

Jorge de Lima confessa-se atraves de seu ensaio, para livrar-se da paix乞o que sentia pela 
obra de Proust e tentando curar-se dela 

Segundo o critico alagoano, Proust terminou sua obra deparando-se com o tempo e 

a morte, aparentemente sem Deus. Aponta Fran9ois Mauriac como o responsavel pela 
mven9乞o da aus6ncia de Deus na obra de Proust, que a partir de ent乞o fora aceita por todos 

No entanto, na sua opiniao, Proust faz parte da ra9a de inquietos que, por estarem sempre 

proximos do sobrenatural, estao a um passo de Deus. Ele ve complac6ncia, compaix乞o e ate 

mesmo caridade, na forma como foram tratados os personagens de A la recherche du lemps 

perdu, pois com o passar do tempo, desaparecem o vcio e a maldade que os caracterizavam 

de incio. Todos passam a equivaler-se, numa complacencia do criador so comparavela 

complacencia do compositor Vinteuil para com sua filha que, apesar do comportamento 

condenado pelo pai, continuava sendo igualmente amada por ele 

Jorge de Lima assinala tamb6m os aspectos pueris, a candura religiosa que ele 

percebe na rememora9乞o dos fatos da inf合ncia do narrador, analisados pelo critico brasileiro 

como se fossem referencias a infncia do escritor Proust: as lembran9as de Combray, dos 

sinos de Saint-Hilaire, de Martinville e do Vieuxvicq; as lembran9as das cerim6nias da igreja 

cat0lica que tanto impressionaram a crian9a; principalmente as lembran9as dos momentos 

de carinho, junto da mae e da avo.
o Para o escritor brasileiro, estes trechos cheios de 

misticismo espalharam na obra de Proust "uma ternura de santo", uma candura religiosa 

manifestada no carinho pelas pessoas amadas 
p  

279 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929 
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Os dois diferentes crit6rios com que a obra foi abordada refletiram-se no conjunto 

do trabalho, tornando-o, por vezes, confuso e contradit6rio. Esta impresso foi tambdm 

sentida por Brito Broca 

"Em 1929 [...] Jorge de Lima publicou um livro intitulado Dois 
Ensaios, no qual estudava as personalidades de Mario de Andrade e 
de Proust. Estudos complicados, sem clareza, trazendo a marca de 
um espirito que nascera para jogar com imagens e nao com id6ias; de 
um grande poeta que jamais conseguiu ser um grande prosador."280 

Depois da abordagem apaixonada e da confissao da inten9ao que a inspirou, Jorge 

de Lima passa a estudar, de forma mais objetiva, outros aspectos da obra proustiana, quase 

todos anteriormente abordados por Trist乞o de Athayde, onde 6 possivel verificar que o 

escritor alagoano tamb6m bebera fartamente na j自  referida fonte da Nouvelle Revue 

Franぐaise. 

Na an自lise que faz dos personagens proustianos, ele usa a mesma compara9乞o feita 

por Ramon Fernandez, segundo a qual Proust estudara seus personagens como um 

entomologista, dissecando-os como insetos. Por6m, como cobaias recolhidas, nao nos 

campos, mas nos sal6es do Faubourg Saint-Germain. Analisou-as sem emitir julgamentos 

sobre elas, criando assim um mundo amoral, alheio s no96es de Bem e de Mal 

3.3. Em defesa da literatura humanistica 

A defesa da literatura humanista foi intensamente representada em Lanterna Verde, 

boletim da Sociedade Felippe d'Oliveira, cujo nome foi dado em homenagem ao titulo do 

livro do patrono da entidade. A revista propunha-se a ser uma tribuna aberta, acessivel a 

todo tipo de tend6ncias, correntes e opini6es, com Octavio Tarqunio de Souza28' 

garantindo, no nmero de abertura, que o boletim n乞o se subordinaria a grupos, escolas ou 

igrejinhas e que produziria frutos, apesar da desola9乞o que dominava o ambiente intelectual 

do pais 

280 BROCA, op. cit., 1959 

281 SOUZA, Octvio Tarquinio. Explica頭o deste boletim. Lanterna Verde, Rio de 
Janeiro, n. 1, P. 5-6, maio 1934. 
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A analise de alguns artigos publicados em Lanterna Verde ilustra a situa9豆o acima 

descrita num de seus aspectos: a rea9ao anti-modernista. Interessou-nos essa publica9o 

porque aparecem com frequ6ncia nesse boletim referencias a Proust, tomando-o algumas 

vezes como paradigma de escritor independente de correntes ou escolas, outras como 

exemplo de mudan9a sem radicaliza9乞o, ou ainda como alguem que conseguiu estar entre os 

maiores romancistas de todos os tempos, sem ter assumido posturas dogmticas. Como se 

v, eram crticas implcitas aos dogmatismos e extremismos do movimento modernista 

Lanterna Verde, em seu numero 4, apresentou um testemunho sobre o perodo 

modernista, reunindo tanto a opiniao de alguns intelectuais que participaram diretamente do 

movimento, como de outros que entraram apos o movimento modernista na cena literria 

Encontramos, portanto, ali, depoimentos de duas gera96es, daquela que surgiu no mundo 

das letras com o Modernismo, representada na revista por Murilo Mendes, Jorge de Lima, 

Manuel de Abreu, Renato de Almeida, Augusto Frederico Schmidt, Trist豆o de Athayde e 

daquela que surgiu depois, representada por Gilberto Freire, Affonso Arinos de Mello 

Franco, Octavio de Faria e Lucia Miguel Pereira 

A maior importancia de tais testemunhos do movimento modernista brasileiro esta 

no fato de suas analises da situa9ao como tambem suas perspectivas para o futuro serem 

contemporneas ou bastante proximas do fen6meno que comentavam, revelando portanto o 

horizonte de expectativa da 6 poca 

O artigo de Tristao de Athayde, intitulado muito significativamente "Sntese"282, 

resumiu as ideias apresentadas naquele numero da revista. E interessante observar que, ja 

naquele momento, ele via o Modernismo como definitivamente morto, embora 

recenhecendo-o como um movimento importante das letras brasileiras, apesar da opinio 

em contrrio de alguns colaboradores da revista. Assim, na opinio do crtico catolico, o 

Modernismo brasileiro, que tivera seu nucleo em S乞o Paulo, estendera-se pelo pals e se 

dividira em muitas e diferentes correntes filos6ficas, esteticas e pollticas, dissolvera-se por 

volta de 1930. Esta dissolu9乞o fora o resultado de uma grande mudan9a de interesses no 

282 ATHAYDE, Tristo de. Sntese. Lanterna Verde, Rio de Janeiro, n. 4, p. 85-98
[193-]. 
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pais que do terreno estetico se dirigira ao terreno polltico, transformando significativamente 

a literatura. Afirmando a influencia do movimento nos espiritos dos escritores brasileiros da 

e poca, Tristao de Athayde reconhecia tambem que a sua heran9a cultural, em termos de 

produ9ao literaria, fora muito pobre em obras autenticas e permanentes 

Os colaboradores da revista chamaram de "post-modernismo" [sic] o que eles 

acreditavam ser um renascimento literario gerado pelo Modernismo, caracterizando o 

momento pos-modernista como mistura de generos, predomnio da prosa sobre a poesia, 

invasao do romance pela sociologia, etc 

Tristao de Athayde procurou sintetizar, dizendo que a fase liter自ria, que estavam 

vivendo, tinha caractersticas pr6prias, sendo o sopro que a animava mais grave, mais 

profundo, mais social e mais espiritual que o do Modernismo. Ele advertiu, contudo, que 

sena prematura qualquer identifica9ao como corrente ou movimento independente, pois 

somente os sucessores poderiam, mais tarde, diz6-lo com maior seguran9a. Seu artigo6b til 

para a compreensをo daquele momento, porque apresenta um balan9o claro e resumido do 

perodo, segundo a visao do grupo tido como reacionario 

Alem deste, outros depoimentos do boletim Lanterna Verde s乞o significativos para 

o entendimento da recep9ao da obra proustiana no Brasil neste perodo de rea9ao anti- 

modernista. 

O mais representativo de todos 6 a "Mensagem Post-Modemista" [sic] de Octavio 

de Faria283, que abre seu artigo assumindo uma posi9乞o radical, ao afirmar que o 

movimento modernista nunca existiu, dando como maior evidencia disto o fato de que os 

grandes nomes da literatura nao contavam entre os dos discpulos do Modernismo. A 

mensagem pos-modernista propunha-se a ser um retorno a realidade essencial da literatura, 

no plano da literatura universal e no plano do absoluto 

283 FARIA, Octhvio de. Mensagem Post-Modernista [sic]. Lanterna Verde, Rio de 
Janeiro, n. 4, p. 49-67, [193-]. 
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"Falo do a ngulo que os homens de bem sabem ser o 自  nico pelo qual 
se deve ver um Shakespeare e um Goethe, um Dostoievsky e um 
Proust, isto : independentemente de correntes literarias e de escolas 
Falo [...] da expressao do que h自  de mais essencial na vida de 
determinados indivduos superiores - do que hh portanto de mais 
sagrado e de mais alto na escala dos valores espirituais."284 

Oct自vio de Faria defende a ideia de que os grandes nomes da literatura mundial 

produziram suas obras independentemente de movimentos literarios, seguindo uma lei 

supenor propria e atingindo o eterno a partir do individual. Recriminou severamente os 

modernistas, porque quiseram queimar, sem hesita9をo, o proprio passado recente e o 

presente em que viviam, rico em grandes nomes que precisavam ser reconhecidos. Os 

nomes de Claudel, Bloy, Gide, Peguy, Rivire, Rilke e outros, foram esquecidos e se fez 

toda uma revolu9乞o contra D'Annunzio, Anatole France, Wilde, Bourget, Renan e outros 

que, na verdade, contavam menos. O Modernismo reagiu contra uma literatura medlocre 

ignorando aquela que realmente tinha valor. No momento de fazer o balan9o, Octavio de 

Faria concluiu que, com raras exce96es, nao houve genios, nenhuma contribui9ao realmente 

importante para a cria9乞o literaria, apenas algumas obras curiosas e originais, sem nada que 

pudesse realmente contar para a historia da literatura. Na falta de obras de valor, o interesse 

do leitor foi para a literatura classica e para aquelas que n乞o se prendiam a movimentos e 

escolas, motivo pelo qual se deu a valoriza9ao crescente da obra proustiana naquele 

perodo, conforme ele explicou 

"A obra de Proust, que viera lentamente ganhando terreno atrav6s da 
sucess乞o dos movimentos e das revolu96es, mais do que qualquer 
outra [...} contribuiu para que se fossem abandonando certas 
posi96es extremadas. S6, Proust bastava para mostrar a absoluta 
inanidade da declara9乞o de 6 bito da literatura classica, "humanista", 
se assim se pode dizer. Pois, no momento mesmo em que se afirmava 
que o conhecimento e a explora9ao do humano estavam esgotados, 
nada mais se podendo conseguir sen乞o repeti96es e repeti96es 
indefinidas, psicologia a Paul Bourget, Proust veio afirmar - e 
afirmar de um modo to alto, t乞o genial, t乞o indiscutivel que ninguem 
ousaria reneg-lo sem cair eth ridiculo - a necessidade e a 
eternidade do simplesmente humano na arte. E veio revelar tantos 
aspectos desconhecidos do drama humano - esse drama que os mais 
superficiais julgavam ja inteiramente conhecido e classificado - que 

284 Jbidern, p. 49-50 
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no houve outro rem6dio sen乞o aceitar a reabertura do debate e a 
discuss乞o das futuras mensagens.. 

Assim, segundo Octavio de Faria, os que haviam seguido os caminhos abertos por 

Dostoievsky e Proust atravessaram a revolu9乞o modernista e permaneceram de p6, talvez 

um pouco modificados, mas alheios a quilo que o movimento teve de essencial e fi6is aos 

antigos valores humanos. Constata que a sua6 poca literaria vive sob o signo do romance e 

sobre ela paira a sombra de Proust. Dentro desse espirito tambdm se abrigavam outros 

escritores europeus, sobretudo franceses e ingleses, testemunhando sua liberta9乞o dos 

preconceitos modernistas contra o humano e o eterno. Estes haviam retomado o caminho 

interrompido pela crise modernista e recome9ado a produzir, em vez de fazer tentativas 

com frmulas impossiveis. Tamb6m alguns escritores brasileiros mantiveram la9os estreitos 

com o humano, n乞o sendo dadaistas ou super-realistas, dentre eles Mrio de Andrade, 

Manuel Bandeira, Alcantara Machado, Ribeiro Couto, Emilio Moura, Felippe d'Oliveira, 

Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade. Dentre os citados, quase todos foram 

grandes proustianos 

Por este artigo pode-se avaliar a importncia atribuIda a Proust e a sua influ encia na 

literatura nacional, pois para os que pensavam como Oct自vio de Faria, ele era um exemplo a 

ser seguido, algu6m que trilhou o caminho da imortalidade literria, enfocando valores 

intrinsecamente humanos, ou seja, um clssico do romance, que colocou o homem no 

centro das suas preocupa96es, tomando-o como objeto de suas analises 

A violenta rea9乞o de Oct自vio de Faria, acusando as vanguardas de terem esquecido 

os valores essenciais na sua fun9ao de destruir as esteticas passadistas, foi comum a uma 

boa parte dos intelectuais da d6cada de trinta 

Por isso, em seu estudo sobre a critica modernista Jo乞o Luiz Lafeta286 interpreta a 

postura de Octvio de Faria como a "volta do velho". Observa que, se neste perodo houve 

significativa perda do i mpeto criador, ao mesmo tempo as t6cnicas modernistas tornaram-se 

rotina na produ9ao literaria. Conforme vimos, tais tecnicas caracterizavam-se pelo emprego 

285 Jbidem, p. 58 

286 LAFETA, op. cit., 1974 
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do coloquial e pela ruptura com as regras rgidas de constru9乞o, herdadas do s6culo 

anterior. Acrescenta tamb6m que, na elabora9乞o do romance, elementos da modernidade e 

elementos da tradi9ao naturalista foram reunidos segundo esquemas antigos, sendo que o 

retorno a s velhas poeticas passadistas podia ser parcialmente explicado pela predominancia 

da luta ideol6gica sobre a pesquisa liter合ria 

O estudo de Lafeta ressalta ainda que, se Octavio de Faria criticou veementemente 

os romancistas do Norte por situarem-se exciusivamente dentro de uma concep9o 

naturalista do romance, como romancista ele mesmo abandonou completamente a 

preocupa9乞o com a linguagem e o estilo, para s6 tratar das paix6es humanas, numa 

refer6ncia explicita ao romance Tragdia Burguesa 

Assim, tanto no caso dos romancistas do Norte, como no de Oct自vio de Faria, o 

ponto de partida foi um projeto ideol6gico, que teve como consequencia o abandono da 

linguagem e do estilo. Logo, tanto a esquerda quanto a direita tendiam para um ponto em 

comum, isto 6 , esqueciam ou subestimavam o carter est6tico da literatura em favor do seu 

carater ideolgico. Neste sentido, segundo observa9ao de Mario de Andrade, referido por 

Joao Luiz Lafeta, Oct自vio de Faria estava mais pr6ximo de Zola, do que de Proust ou de 

Baizac. O romancista brasileiro foi um exemplo extremado da tend6ncia que, de certa 

forma, uniu as extremas direita e esquerda, no sentido de que a consci6ncia poltica 

pressionou a consci6ncia est6tica, fazendo esquecer que a literatura deveria ser sobretudo 

linguagem. Em consequencia, a literatura brasileira daquele momento registrou uma poesia 

triste e formalizante que se queria seria e profunda, oposta a poesia de vanguarda que era 

jovial e descritiva do cotidiano. Recusando o espirito festivo do Modernismo em favor da 

seriedade e do amadurecimento, estas id6ias levaram ao desprezo pela vida do dia a dia ea 

valoriza9乞o do eloquente, do prolixo e do repetido 

Bem representativas desta caracteriza9乞o feita por Jo乞o Luiz Lafeta, s乞o as paginas 

lidas por Jos6 Geraldo Vieira, em homenagem a Felippe d'Oliveira, na Semana do Livro, em 

1933287. 0 texto esta entremeado de palavras raras ou em desuso, chegando a ser 

287 VIEIRA, Jos6 Geraldo. Felippe d'Oliveira. Lanterna Verde, Rio de Janeiro, n. 1, p. 95- 
116, maio 1934. 
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desagradvel a leitura. A maioria dos autores citados, em geral poetas, eram franceses, 

encontrando-se espalhados por todo o texto os nomes de Rimbaud, Verlaine, Mallarm6, 

Valery, Appolinaire, Claudel, da mesma forma que express6es como "espirito anatoleano", 

"atmosfera de Gide". Merece ser citada a compara9ao que faz entre Felippe d・Oliveira e 

Proust: 

"[...] cuidando at6 que como Robert de Montesquiou ou Proust, ele 
so ofertasse asua brava amizade a quem lhe trouxesse estigmas de 
riqueza e padroes de bem estar materjal."288 

O 丘  nico ponto em comum dos colaboradores da Lanterna Verde com os 

modernistas, mesmo contra a vontade destes, consistiu no fato de que os olhos de uns e de 

outros se mantiveram dirigidos para a Europa, em particular para a Fran9a. Isto pode ser 

facilmente ilustrado, pois, em seu discurso de agradecimento, por ter sido laureado com o 

premio Felippe d'Oliveira de 1933, pelo livro Os Corumbas, falando sobre seu trabalho de 

escritor e sobre os procedimentos de elabora9ao do livro premiado, Armando Fontes289 

explicou as dificuldades que teve na escolha do procedimento a seguir: se naturalista, 

objetivo ou introspectivo, O naturalismo o fazia pensar em Zola, Daudet, Maupassant e 

Flaubert, o objetivismo o levava a Balzac, a introspec9ao o dirigia para Proust 

Questionando-se sobre qual deles deveria seguir, pois os diversos procedimentos que 

utilizaram haviam resultado igualmente em obras primas da literatura, o romancista recorreu 

mais uma vez ao exemplo proustiano 

"Proust, que atingiu a altura mxima do romance por processos 
inteiramente subjetivos."290 

Armando Fontes se deu conta que deveria acima de tudo dotar seus personagens de 

um sopro vital, como outros haviam feito e tinham assim conseguido escrever grandes 

obras, isto e , sem prefixar caminhos a seguir. Para tanto, recorreu mais uma vez a exemplos 

europeus, entre eles a Proust, pois consolava-o pensar que aqueles autores tamb6m tinham 

288 Ibidem, p. 97 

289 FONTES, Armando. A entrega do prmio Felippe d'Oliveira. Lanterna Verde, Rio de 
Janeiro, n. 2, P. 108-111, 1934 

290 Ibidern,p. 113 
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sido criticados, em sua 6 poca, pelo seu estilo, que muitas vezes fugia aos padr6es. Mesmo 

Proust tinha sido criticado por Cr6mieux, um de seus melhores crticos, que depois de aludir 

as frases interminveis, cheias de metaforas e erros de concordancia do estilo proustiano, 

concluiu, apesar de tudo, que o estilo proustiano dava uma li9乞o de sinceridade. Assim 

Proust chegara, por meio de seu estilo, a liberar a prosa francesa da musicalidade de 

Chateaubriand, Flaubert, Renan, France e Barres, rompendo com a tradi9ao romantica e 

abrindo caminho a um novo classicismo 

Armando Fontes confessou que, convencido pelo exemplo de Proust, encerrou o 

questionamento e partiu para a reda9乞o do livro premiado 

3.4. Entre a moral e a est'tica 

O estudo de Ruy Coelho sobre a obra proustiana n乞o se prendeu a um 立  nico a ngulo 

crtico, de maneira que a busca da mensagem moral foi apenas um dos aspectos ali tratados 

O estudo a que nos referimos acompanha um outro ensaio sobre m6todos de an自lise crtica 

em literatura291. Nesta "Introdu9ao ao M6todo Crtico", o autor da uma vis乞o hist6rica dos 

vrios mtodos de analise literria: o m6todo biogrfico, o cientifico, o impressionista e o 

filos6fico ou criativo, reunindo-os todos numa proposta pessoal: a de um novo m6todo 

crtico. 

Numa primeira analise, externa a obra, o mtodo proposto por Ruy Coelho faz uso 

de varios principios crticos. Primeiro, aplica uma analise segundo os principios de Sainte- 

Beuve, para verificar a importancia dos fatos da vida do artista que se refletem na obra. Em 

seguida, aplica a analise psicanaltica para explicar certos problemas artisticos que revelem 

rela96es entre o psiquismo individual e as press6es coletivas, recorrendo depois a crtica 

cientifica, de Tame, para melhor conhecer o contexto social, econ6mico e cultural em que 

vivera o escritor. 

291 COELHO, Ruy, op. cit., 1944. Conforme observa9きo constante a pagina 75, estes dois 
ensaios foram publicados pela primeira vez na revista Clima, "Proust" no nmero 1, 
de maio de 1941 (ja referido) e "Introdu9ao ao M6todo Crtico" no nhmero 10, de 
julho de 1942. 
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Uma vez determinadas as circunstancias externas a obra, penetra no seu conteudo, 

para apreender sua essencia, utilizando-se em igual propor9乞o da intui9ao e da raz乞o: a 

analise racional esclarecendo e corrigindo a vis豆o intuitiva. Ruy Coelho defendia o 

principio, segundo o qual, toda obra deveria encerrar uma atitude vital e proposi9ao de 

valores, que ele tentava compreender como resposta a uma situa9ao de fato 

Ruy Coelho aplica no ensaio sobre Marcel Proust o metodo por ele proposto, 

dividindo-o em trs partes distintas: a vida, a obra e as ideias. Nas duas primeiras partes, 

trata os valores esteticos da obra, aos quais soube mostrar-se senslvel e que sero 

comentados oportunamente nesta pesquisa 

Na terceira parte - as id6ias - os valores humanos e est6ticos sをo analisados e 

comparados entre si. Ali, a obra proustiana 6 considerada do ponto de vista das correntes 

filosoficas que a formaram e dos valores que eia encerra, definindo-se a atitude a tomar 

diante dos problemas por ela levantados 

Ruy Coelho encontrou na obra de Schopenhauer as mesmas conclus6es nihilistas da 

obra proustiana. Narrando a historia da origem do nihilismo no mundo ocidental, 

Schopenhauer identificara sua expressao mais primitiva nos Vedas e Puranas, na I ndia. A 

mesma nega9乞o de viver foi encontrada na filosofia yoga, comparada a filosofia proustiana, 

com a ressalva de que Proust estava longe da serenidade budista ou yoga. Os elementos 

morbidos que o perseguiam talvez fossem resultados da angustia, da inquietude metafisica e 

do sentimento de culpabilidade mais comuns no cristianismo, apesar de n乞o haver presen9a 

da ideia de Deus em toda a sua obra. Segundo Ruy Coelho, esta aus6ncia, ja assinalada por 

outros crticos, foi: 

"{. ..] um valor negativo demasiado marcado para que nao se sinta 
sua importncia."292 

O crtico observou ainda que o apelo 良  destrui9ao, presente na obra de 

Schopenhauer e na de Proust, tambem estava presente na de Pascal. Refere-se ao ensaio de 

Georges Gabory293 que compara Proust a Pascal, identificando nos dois a mesma no9o 

292 Ibidern, p. 68 

293 GABORY, Georges. Essai sur Marcel Proust. Paris: Le Livre, 1926, 249 p 
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mstica da obra como dom total da vida do homem. No entanto, para Pascal, a obra foi uma 

medita9乞o dos problemas metafisicos para atingir a salva9ao da alma, enquanto que, para 

Proust, a obra foi uma forma de aprofundar suas lembran9as e conseguir com isto a 

imortalidade pessoal atrav6s da arte 

Depois de buscar as ralzes filosoficas do nihilismo e do pessimismo de Proust, Ruy 

Coelho interpreta a obra proustiana do ponto de vista moral e suas posslveis aplica96esa 

vida do leitor brasileiro. Diz 

"Tentei provar at6 agora que a obra proustiana foi a sublima9ao das 
tend6ncias inconscientes que nきo acharam vis乞o perfeita por serem 
condenadas pelad poca em que viveu. Do encontro de uma sociedade 
decr6pita sentindo j自  no horizonte as tempestades que a destruirao, 
com um espirito que se suicida, nasceu esta obra de arte [...] 
monstruosa e admir自vel."294 

A explica9ao do admirvel estava para Ruy Coelho nos valores esteticos da obra, 

enquanto que o monstruoso estava na sua mensagem moral que, segundo o crtico brasileiro 

era totalmente negativa. Admitiu que admirava Proust pelo seu extraordinario dom de 

romancista, mas confessou n乞o ter encontrado em sua obra respostas que o ajudassem a 

solucionar os problemas metafisicos do leitor. No entanto, o crtico sentia-se imune, ja livre 

do charme perigoso da obra de Proust no seu aspecto filosofico pois, se suas observa96es 

tomadas uma a uma eram verdadeiras, a interpreta9ao que o escritor franc6s tirava delas era 

muito incompleta. Isto n豆o impediu o crtico de admirar Proust como extraordinario 

romancista, mas deixando claro que n乞o ousaria procurar, em sua obra, solu96es para 

duvidas existenciais. Parecia-lhe imposslvel encontra-las na obra de uma pessoa que 

fracassara diante da vida, que fizera da sua infelicidade a regra geral e atribuIra a causa de 

todos os males ao que, na verdade, era a mola propulsora da exist6ncia: a atividade e a luta 

O moralismo que marcou o final da analise correspondia aos princlpios ja expostos 

no metodo crtico de Ruy Coelho, segundo os quais os valores morais da obra deviam ser 

procurados e descobertos, para que pudessem servir como resposta a algum problema vital 

do ser humano. Porem, o crtico brasileiro nao encontrou, no romance de Proust, valores 

294 COELHO, Ruy, op. cit., 1944, p. 71 
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que preenchessem essa exigencia da fun9ao da obra de arte, mas apenas valores que 

pertenciam a um outro dominio, ao campo da est6tica 

3.5. Reflexos posteriores da critica moralista 

O questionamento de Ruy Coelho teve repercusso imediata num artigo de S6rgio 

MiIliet295. Por ter sido o ensaio com o qual o jovem crtico estreava nas letras brasileiras, 

Sergio Milliet admirou-se sobretudo da "coragem invej自vel" que aquele demonstrara ao 

escolher Proust para aplicar o m6todo crtico que propusera anteriormente 

S6rgio Milliet reconheceu que, na primeira parte de seu estudo, Ruy Coelho tentou 

compreender o fen6meno da realiza9ao proustiana e fez, de maneira satisfat6ria, um 

apanhado geral da obra, mas considerou tamb6m que o panorama hist6rico-social e a 

biografia do escritor deveriam ter sido mais detalhados. O estudo lhe pareceu fraco no que 

se refere ao estudo da obra propriamente dita, pois a profundidade das anlises e o estilo 

renovador de Proust n乞o foram ali suficientemente ressaltados 

Entre outras censuras feitas ao trabalho referido, uma delas refere-se a contradi9ao 

entre a observa9豆o de que as personagens sao construidas "segundo o modelo do narrador" 

e a afirma9をo anterior de que a obra e um filme fiel da sociedade em que o autor viveu 

Mesmo sendo esta mais acertada que aquela, elas nao esgotaram o conteudo da mensagem 

proustiana, ou seja, a impiedosa revela9乞o dos impulsos instintivos do homem. Para Sergio 

Milliet, tal mensagem aproxima a obra de Proust das obras de La Bruyere e de La 

Rochefoucauld, mais que da obra de Schopenhauer, conforme afirmara Ruy Coelho 

Outra censura foi de que a "descida escabrosa ao fundo do po9o", realizada pela 

analise proustiana, nao fora abordada pelo estudo como deveria, j自  que esta teria sido a 

contribui9豆o mais importante e mais comovente deixada por Proust. Segundo Sergio 

Milliet, so Gide demonstrou t乞o grande sinceridade consigo mesmo. Mas Proust foi alem, 

porque esgotou as sensa96es que analisou, dissecando de tal maneira os pensamentos, as 

295 MILLIET, op. cit., 1981, v. 2 
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emo96es, os gestos de suas personagens, que o leitor se sente despido, virado do avesso, 

exposto aos pr6prios olhos 

Ainda observou Milliet que, se Ruy Coelho assinalou um aspecto positivo da obra 

proustiana, ou seja, a sua realiza9乞o est6tica e documental, tamb6m apontou um aspecto 

negativo, isto 6 , a sua filosofia m6rbida, decorrente do momento hist6rico em que foi 

criada. Em fun9ao desta morbidez, considerou subversivo o contato da juventude com a 

filosofia do romance. Tal atitude puritana foi atribuida a uma possivel imaturidade do 

ensaista diante da obra de Proust. Inconformado com a restri9ao de Ruy Coelho, Milliet foi 

contundente: 

"Pouco importam suas id6ias filos6ficas, sua moral particular, e, at 
sua fidelidade 良  6 poca em que viveu; o que ele nos da 6 
imprescindivel a qualquer sociedade desejosa de nao se conformar 
apenas com mais uma trapa9a."296 

No entanto, o ensaio tamb6m provocou rea96es menos contradit6rias que esta e a 

postura moralista de Ruy Coelho teve seguidores convictos 

Exemplo disto 6 o artigo de Raymundo Souza Dantas297, onde este se pergunta, 

como seu antecessor, sobre os valores da filosofia da obra proustiana que pudessem ser 

inspiradores de posi96es para os jovens. Confessa que foi primeiramente procurar respostas 

a tais perguntas em estudos de autores franceses, no nmero especial de homenagem da 

Nouvelle Revue Franぐaise e na pr6pria obra de Proust. Porem, nao encontrando respostas 

nos compatriotas do escritor, voltou-se novamente para o trabalho de Ruy Coelho, com 

quem concordou no sentido de que a filosofia proustiana n乞o continha principios a serem 

seguidos. 

Ele justifica sua posi9乞o, dizendo que a vida e a obra de Proust nos legaram um 

carter duvidoso, que tendia ao equivoco,a relativiza9ao de todos os sentimentos, com falta 

absoluta de resist6ncia exterior. O negativismo do autor de A la recherche du temps perdu, 

296 Ibidern, p. 233 

297 DANTAS, Raymundo Souza. Pretexto para falar de Proust. Revista Branca, Rio de 
Janeiro, n. 4, p. 36, 9, dez./jan. 1948/1949. 
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pr6prio daqueles que fracassaram diante da vida, fugindo da atividade e da luta como se 

fossem estas as fontes de seu mal, n乞o deveria servir de exemplo para a juventude 

Raymundo Souza Dantas conclui, ent乞o, que a obra proustiana nao trouxera solu9o 

para os problemas vitais, mas assim como Ruy Coelho, concorda que este argumento soe 

v自lido do ponto de vista 6 tico, n乞o devendo intervir no julgamento est6tico da obra. Estas 

ideias ele desenvolve tambem em outro artigo298, publicado um ano depois, baseado na obra 

proustiana e em algumas obras crticas, no qual analisa a mensagem do romance proustiano 

com o objetivo de identificar seu valor moral e 6 tico 

Ja na introdu9をo do artigo, pergunta o que Proust poderia ensinar a seus jovens 

leitores, sobretudo aos que seguiam o princlpio de tirar da leitura uma disciplina para o 

esprito, um equilibrio para a vida e uma base para as id6ias 

O critico brasileiro n乞o encontrou na obra de Proust contribui96es para que se 

pudesse estabelecer um conceito de vida, pois o conjunto das tendencias do autor e de seus 

julgamentos levava-o a um terrvel ceticismo diante do destino humano. Assim, sua 

influ6ncia n乞o contribuiria em nada para aqueles que querem um plano de libera9乞o para a 

humanidade. Todavia, os que estao a procura de um novo humanismo encontram na obra 

proustiana a valoriza9ao das obras clssicas e de nossa heran9a humanstica 

Raymundo Souza Dantas acredita ser preciso cristianizar os valores com os quais se 

forma a cultura, porem Proust se absteve dos aspectos religiosos e morais, substituindo a 

presen9a de Deus no romance em favor de "uma absoluta monstruosidade", O escritor 

franc6s confundira em sua obra o monstruoso e o profundo, numa deforma9豆o generalizada 

de tal amplitude que via o amor como doen9a, imposslvel de se realizar positivamente 

levando o indivlduo para o sadismo, o masoquismo, o sofrimento e o vlcio 

O estudo foi concludo como come9ou, isto e , pela afirma9ao que, de Proust, so se 

podia obter ressonをncias esteticas, so o efeito puramente estetico devia repercutir no 

espirito do leitor 

298 DANTAS, Raymundo Souza. Aspectos de Proust. Proustiana Brasileira, op. cit., 
1950, p. 145-153. 
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Esta procura de valores morais que, poucos anos antes, teria sido aceita 

normalmente num texto de crtica literhria, foi duramente censurada num comentrio de 

Herberto Sales299. Depois de elogiar a Proustiana Brasileira como uma "espl6ndida e ja 

vitoriosa publica9乞o", ele apontou os dois artigos que, na sua opiniao, nao corresponderam 

aqualidade geral da coletanea, um deles sendo o de Raymundo Souza Dantas 

"Seu artigo 6 uma esp6cie de extrato de catlogo de livraria [...] 
apresenta-se com um ar de mumia empalhada {. . .J6 um pesar v6-lo 
to mal representado nesta Proustiana Brasileira".300 

O comentrio 6 muito significativo, na medida em que qualifica o artigo de "mmia 

empalhada", algo completamente morto, um vestigio do passado, levando a crer que o seu 

autor manteve-se preso a crit6rios considerados completamente superados naquele 

momento. 

O outro artigo apontado por Herberto Sales como n乞o correspondendo ao alto nvel 

da publica9ao em que estava inserido foi o de Gast乞o de Holanda301. Este apresentou-se 

como um estudo ecl6tico, compreendendo diferentes impress6es sobre a obra proustiana, 

sendo que o assunto introdut6rio do texto foi a falta de religiosidade e de virtudes crists no 

escritor francs, considerado como completamente afastado dos principios da religiao crista 

Na opini乞o de Gast乞o de Holanda, o romance moderno, de forma geral, estava mais 

impregnado de mis6ria, de angstia e de realismo que os romances que precederam Baizac, 

mas por outro lado estava mais ligado aos problemas da alma humana, numa esp6cie de 

rea9ao contra a falsidade dos assuntos tratados nos romances anteriores, contra os tipos 

ideais e os substantivos abstratos ali amplamente empregados 

Assim, se Proust reagiu a tudo isso, sua rea9乞o n豆o se deu dentro dos principios da 

religio e sim, seguindo os crit6rios da arte. Para ele, a verdade artstica foi mais importante 

que a verdade religiosa, porque a primeira manteve-se num plano de incontestvel 

independencia, superando todas as coisas e at6 mesmo o assunto tratado no romance 

299 SALES, Herberto, op. cit., 1950 

300 Ibidern, p. 17 

301 HOLANDA, Gasto de. Introdu9ao a um estudo sobre Marcel Proust. Proustiana 
Brasileira. Rio de Janeiro: Editora da Revista Branca, 1950, P. 43-53 
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Alem desses exemplos, cabe registrar que os reflexos das primeiras crticas 

moralistas continuaram a se fazer presentes, mesmo quando, no contexto mais geral, 

dominava a preocupa9乞o com os valores est6ticos da obra literaria 

Em 1948, Lucia Miguel Pereira302 continuava a comentar a afirma9ao de Fran9ois 

Mauriac, ja referida por Trist乞o de Athayde em seu primeiro ensaio sobre Proust, segundo a 

qual Deus estava ausente da obra proustiana. Na opini乞o da escritora brasileira, a crtica de 

Mauriac tivera origem no seu conhecimento pessoal do homem Marcel Proust, mais que no 

conhecimento do catolicismo do autor da Recherche, o que tornava dificil para o critico 

franc6s julgar a obra com isen9乞o. Ele conhecera Proust de perto e este deixara uma 

impressao de esnobismo, ao perguntar-lhe, convidando-o para jantar, se preferia ouvir um 

quarteto c6lebre ou ter como companhia um conde e uma condessa da alta aristocracia, 

quando na verdade n乞o tinha condi96es de proporcionar ao convidado nem uma coisa nem 

outra. 

Diferentemente do critico francs, Lucia Miguel Pereira ve na obra de Proust um 

aspecto paradoxal, um dom muito raro, que permitira ao escritor franc6s demonstrar a 

nulidade das coisas que parecia levar mais a serio. Ele procedera de forma a mostrar a 

inexistencia dos valores sociais e morais que, aparentemente, mais o atraiam na alta 

sociedade: a chamada "metafrivola" ataideana, que Mauriac parece n乞o ter percebido, mas 

que segundo Lucia Miguel Pereira, dificilmente lhe poderia ter escapado 

Num ensaio posterior ao acima referido, Lucia Miguel Pereira303 vai procurar 

demonstrar a possibilidade de ter havido um sentido e tico na obra proustiana. Mesmo 

sabendo que a maioria dos crticos, alguns de grande conceito, concordam com a 

gratuidade, horizontalidade ou predominancia estetica da obra proustiana, considerando que 

os julgamentos ali emitidos s乞o preponderantemente esteticos, ainda que n乞o 

exciusivamente, Lucia Miguel Pereira chama a aten9乞o para o fato de ter sido ela escrita 

com o sacriflcio de prazeres e regalias, um romance que foi "a vida" de seu autor. Seguindo 

umcamente o apelo da verdade, Marcel Proust empreendeu sua missao de cronista fiel e 

302 PEREIRA, Lcia Miguel, op. cit., 1948/1949 

303 PEREIRA, Lucia Miguel, op. cii., jan. 1951 
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narrador po6tico de sua 6 poca, sendo ao mesmo tempo Saint-Simon e Sherazade. Sua 

verdade n乞o provinha de revela96es nem decorria dos sentidos, n乞o era fixa e una, mas 

mutvel e v自ria. Os homens que descrevia tinham o comprimento dos anos vividos, 

crescendo incessantemente e sempre se modificando em altera96es que refletiam a evolu9o 

da pr6pria personalidade. Ao analisar as raz6es deste crescimento, determinado, talvez, 

pelas a96es e inclina96es de cada criatura, L自cia Miguel Pereira procura descobrir se h, 

al6m do sentido est6tico, algum sentido 6 tico nos julgamentos emitidos na obra proustiana, 

"uma veleidade de mostrar as consequencias do bem ou do malー  
especialmente do malー  que se pratica".304 

Alguns aspectos s乞o, entao, ressaltados pela autora. Ela observa que os personagens 

estampam na fisionomia os segredos que guardam por hipocrisia ou por respeito a s 

conven96es sociais. Assim, a descri9ao quase identica de Legrandin em Albertine Disparue, 

e de Saint-Loup, em Le Temps retrouve, apontada por Manuel Bandeira305, revela que o 

aspecto externo dos dois personagens fora cunhado por habitos semelhantes, pois ambos 

so homossexuais enrustidos. Neles, as consequ6ncias fisicas e morais do mesmo vicio eram 

sensiveis a ponto de serem visiveis 

Em outra ocasio, o Narrador explica que Charlus estava t乞o dominado pelo mal 

gentico que o acompanhava que,a distancia, nao se podia distingui-lo de outros invertidos 

Proust mostrava assim que a tara bloqueia a personalidade daqueles a quem domina 

Tamb dm, a certa altura do romance, o Narrador condena francamente o oficio 

exercido por Jupien, dono de um bordel para homens, considerando-o como o u ltimo dos 

oficios. E observa que "os restos de espirito" que Charlus mantinha em sua quase completa 

"loucura" se revelavam na exig6ncia de que fossem aut6nticos os instrumentos de tortura a 

que se submetia de forma masoquista 

Nos trechos acima referidos, Lcia Miguel Pereira descobre fundos de um 

julgamento moral. Apesar de concordar que, na obra proustiana, o mal se confunde 

304 Ibidem, p. 261 

305 BANDEIRA, op. cit., 1937 



138 

frequentemente com o feio, a autora acha dificil que nos casos citados a consci6ncia estetica 

domine a d tica. 

A autora est convicta de que Proust n乞o escreveu com a inten9ao de denunciar, 

mas simplesmente para "captar, traduzir, fixar o fluido, o evanescente" que caracteriza a 

vida humana, a despeito disso deixando transparecer na obra um criterio de julgamento, 

embora sem rigidez ou intolerncia 

E interessante observar que ela apenas levanta a suspeita, temendo afirmar 

categoricamente, de que Marcel Proust compartilhara do vlcio de seus personagens, sendo 

os seus julgamentos frutos de um profundo sentimento de culpa. Com  efeito, somente a 

obra biografica de George Painter306 viria confirmar a homossexualidade de Proust com 

dados e fatos, embora esse aspecto tenha sido levantado por outros autores 

A autora brasileira n乞o reluta, por6m, em afirmar que Proust considerava o amor 

onde entra a atra9ao sexual como um sentimento turvo, cruel e sem grandeza, que leva ao 

desejo e o desejo leva a opress乞o; destituldo de carinho e colabora9乞o, o amor quase se 

confunde com o mal na obra proustiana 

Embora a afirma9乞o seja feita com cautela, pois sua demonstra9ao exigiria um 

conhecimento profundo das rea96es ntimas do autor, Lucia Miguel Pereira acredita que a 

causa da maldi9乞o que envolve o amor na obra de Proust s乞o os remorsos que o 

atormentavam. Seus complexos de culpa em rela9乞oa m乞e revelam-se claramente em dois 

contos de juventude: "Confessions d'une jeune-fihle" e "Sentiments fihiaux d・un parricide". O 

primeiro aborda o caso da morte de uma mae ao ver a filha com o amante, o segundo trata 

de um assassinato da mae pelo filho. Nos dois contos, os filhos s乞o sempre causa de 

sofrimentos para a mae, sendo que o amor fisico, que revela a autonomia do filho em 

rela9乞o a m乞e,6 identificado como fonte do mal 

No entanto, muitos crticos defendem opini6es em contrario. Ainda em 1948, 

Roberto Alvim Corr6a307, apesar de reconhecer a importncia de Proust no quadro das 

letras francesas do incio do seculo XX, acusou-o de n乞o ter tido o senso moral necessario 

306 PAINTER, op. cit., 1956 

307 CORREA, op. cit., 1948 
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para tornar-se digno de figurar entre os autores que representavam oficialmente o 

pensamento franc6s 

No prefcio a Anteu e a Crtica, ele exp6e os principios bsicos do que considera 

uma boa crtica. Contudo, pela leitura de seus ensaios, nao 6 dificil de identificar estes 

principios, para ele primordiais: o carater pessoal da crtica, a intui9乞o na analise, a 

sinceridade de opini乞o, a independ6ncia do julgamento, a procura da fun9ao moral, do 

aspecto construtivo e vital da obra. Frequentemente, ele procura tamb6m a mensagem 

religiosa, por isso n乞o sao raras as referencias a autores cristaos como Jacques Maritain, 

Fran9ois Mauriac, Paul Claudel e Tristo de Athayde. Em resumo,6 o contebdo e nao a sua 

realiza9乞o formal que constitui o principal objeto de sua crtica. Mesmo ao falar de estilo, 

so sobretudo considerados os valores que o estilo exprime, acima do aspecto formal ou 

est6tico da obra, embora estes nao sejam negligenciados 

Para Roberto Alvim Corr6a, o livro deve ser o resultado de uma experi6ncia pessoal 

"Toda grande obra de literatura ou de arte deve ter um carater de 
invencibilidade, resultar de uma grande guerra em que venceu, no 
artista, o que 6 dele, o que nos traz de pensado, de sentido e de 
experimentado de um modo inconfundlvel. E a realiza9乞o desta 
conquista que o crtico procura apreender, realiza9をo manifestada 
literariamente por obras muito diversas."308 

Assim, a fun9をo do crtico passava a ser a identifica9乞o, no liter自rio, de algo 

construtivo, enunciado em nome do ser humano. A crtica valia na medida em que 

denunciasse, na literatura, um espirito de vida 

Por outro lado, o valor da literatura consistia em ajudar o homem a descer em si- 

mesmo, para que pudesse agir sobre seu pr6prio destino, precisando-lhe o sentido. A obra 

literaria valia pela sua beleza, mas sobretudo pelo que pudesse representar de experi6ncia de 

vida, sendo fun9乞o do crtico identificar as no96es humanisticas que ela veiculava. Ela 

deveria permitir ao homem melhor compreender-se e melhor compreender seus iguais, sem 

no entanto prescindir da beleza, uma qualidade que lhe 6 intrnseca 

308 Ibidem, p. 9 
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Estas no96es transparecem na recep9豆o da obra proustiana por Roberto Alvim 

Correa. De um lado, impressionaram-no o seu valor humanstico e sua beleza estetica, de 

outro, deplorou-lhe a falta de valores morais 

Comparando a obra de Proust a s de Moliere e Baizac, Roberto Alvim Corr6a 

ressalta, contudo, que Proust foi mais longe que os dois outros no estudo dos costumes e da 

alma humana, porque reunia em si duas correntes literarias: a da observa9ao, que partiu de 

Moliere, passando por Baizac e Flaubert e a da introspec9乞o, que veio de Montaigne ate 

Amiel. Entre os precursores de Proust, apontou tambem Ruskin, o esteta ingl6s que revelou 

ao romancista a influencia da arte sobre a vida afetiva e espiritual 

Mas, se apesar de tudo, Proust n豆o foi imediatamente reconhecido, no seu pals, 

como escritor genial, isto ocorrera pela aus6ncia de qualidades morais em sua obra, onde o 

crtico via dominar uma completa imunidade, resultante da imoralidade do romance. Isto 

resultou em uma impressao de "leitura pascaliana", reveladora da miseria do homem sem 

Deus. Assim, atraves das fraquezas dos personagens, os leitores da Recherche acabavam 

por avaliar suas pr6prias fraquezas 

3.6. Na trilha dos valores morais 

Evidencia-se, assim, a preocupa9乞o com os valores morais e espirituais na analise da 

obra proustiana. A maioria dos crticos e escritores que se ocuparam da obra de Proust fazia 

parte do grupo dos reacionarios espiritualistas, conforme revelaram os documentos aqui 

comentados, mostrando que foram os escritores de direita, ligados a rea9乞o espiritualista e 

outros, preocupados com valores humansticos, que se manifestaram mais sensibilizados 

pelo carter de analise da alma humana que configura a Recherche 

Neste contexto literrio, dividido entre duas posturas criticas radicalmente opostas 

a progressista, que defendia a literatura engajada social e politicamente e a reacionaria, que 

postulava uma literatura mais preocupada com o indivlduo e a analise humanista, os crticos 

que trataram da obra proustiana estavam, pelo menos naquele momento, mais propensosa 

segunda posi9o 
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Sabemos que, na d6cada de trinta, Trist乞o de Athayde deixou em segundo plano os 

interesses est6ticos para envolver-se mais intimamente com as quest6es politico-sociais. E 

isto ficou perceptivel no artigo publicado em Lanterna Verde, onde ele faz a sintese do 

Modernismo e tenta caracterizar o p6s-modernismo. Todo o grupo dos colaboradores deste 

mesmo n自mero de Lanterna Verde procura reavaliar os rumos tomados pelo movimento 

modernista at6 aquele momento, sendo o nome de Proust frequentemente citado como 

paradigma de escritor independente de corrente ou escola, alheio a s posturas dogmticas e 

que, apesar disso, ou talvez por isso, tornou-se um dos maiores romancistas modernos 

Se a bibliografia da crtica proustiana brasileira evidencia pouca intensidade na 

produ9o crtica do perodo compreendido entre o artigo de Jorge de Lima, em 1929, e o 

artigo de Ruy Coelho, em 1944, apesar da baixa frequ6ncia de titulos diretamente ligados a 

Proust ou え  sua obra, foi forte a presen9a do escritor entre os literatos brasileiros daquela 

6poca. Ilustram tal afirma9ao os artigos de Lanterna Verde, assim como as referencias que 

se faziam a Proust em outros documentos crticos, reafirmando, com abundancia de 

exemplos, o interesse e a admira9乞o da qual o escritor franc6s era alvo 

O artigo de Octavio de Faria foi o mais representativo da visao "post-modernista" 

da revista. Postulou um retorno a realidade essencial da literatura, de forma que, 

expressando o que havia de mais alto na escala dos valores espirituais, o escritor atingisse o 

eterno a partir do individual, como fizera Proust. O artigo faz uma doutrina9ao contra o 

excesso de regionalismo e o engajamento politico que caracterizavam a literatura dita 

"modernista" de ent乞o, no sentido de que se abandonassem posi96es sociais extremadas e se 

reafirmassem os valores humansticos na obra de arte. 

Para os que assim pensavam, Marcel Proust era um exemplo bem sucedido de 

humanismo e introspec9乞o na literatura, conforme o depoimento de Armando Fontes, 

representando um pensamento que provavelmente nao era s6 dele. Seu discurso refor9ou e 

deu a medida da depend6ncia dos escritores brasileiros em rela9乞o aos estrangeiros, 

principalmente franceses, entre os quais Proust contava muito. Percebe-se tamb6m ali, mais 

uma vez, a difus乞o do livro de Cr6mieux como intermedirio na recep9乞o da obra 

proustiana. 
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Acreditamos que o ensaio de Ruy Coelho representou, de certa forma, um ponto de 

equilibrio, reunindo e harmonizando num s6 documento m自ltiplas posturas crticas 

Aplicando um metodo bastante ecl6tico, ele analisou a obra proustiana sob diversos 

angulos, inclusive o moralista. Concluiu que, apesar da obra de Proust ter sido resultado da 

doa9ao, sem restri96es, de toda a vida do escritor, este buscou t乞o somente uma 

imortalidade pessoal terrena, o que resultou num monumento literario admiravel pelos seus 

valores est6ticos, mas monstruoso quanto aos valores morais 

Vimos que a postura moralista teve repercuss6es posteriores em grandes 

representantes da critica proustiana no Brasil, sem todavia impedir que percebessem outros 

valores na obra. Contudo, ocorreram exce96es, como Raimundo de Souza Dantas e Gasto 

de Holanda que realizaram criticas fortemente redutoras, pois limitaram-se a olhar a obra de 

Proust sob um 丘  nico ponto de vista - o moralista - num momento em que se acentuavam 

as preocupa96es com os valores est6ticos e o aspecto formal das cria96es literarias e que 

surgiam no horizonte da crtica brasileira figuras como Alvaro Lins, Antonio Candido e 

Afranio Coutinho, redimensionando os crit6rios de anlise crtica 

Assim, se em muitos artigos da Proustiana Brasileira percebe-se a necessidade de 

apontar princlpios ou mensagens de cunho moral ou religioso, a maioria deles acaba por 

constatar, como sera extensamente demonstrado no proximo capitulo, que esses valores 

foram substituidos na avalia9乞o da obra proustiana por outro tipo de valor: o estetico 
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CAPITULO 4 

A CRiTICA A LUZ DOS VALORES ESTETICOS 

Segundo o estudo de Jo乞o Luiz Lafeta309 o movimento modernista atingiu sua 

maturidade na d6cada de trinta, enriquecido pela incorpora9乞o crtica da realidade social, 

quando surgiram as maiores obras da literatura brasileira e alguns de seus melhores 

escritores. A Revolu9乞o de 30 sensibilizara os artistas para que se abrissem debates em 

torno da hist6ria nacional. 

No entanto, o projeto est6tico modernista apresentava-se diluido mesmo antes dessa 

6poca, tendo-se espalhado a iddia de que o Modernismo trazia uma grande carga de 

cacoetes que era preciso afastar para o equilibrio da obra. Tal dilui9乞o desembocou nos 

anos quarenta, pois na medida em que essa posi9ao se acentuava, afastava das obras a 

radicalidade dos primeiros momentos 

Conforme verificamos no capitulo anterior, durante a d6cada de trinta, num 

movimento de rea9乞o contra os modernistas, representados principalmente pelos 

regionalistas, alguns escritores recorreram a modelos estrangeiros e os grandes nomes da 

literatura mundial passaram a servir de exemplo contra as limita96es decorrentes do 

regionalismo extremado, representado sobretudo pela literatura do Nordeste 

O nome de Proust estava entre os escritores mais seguidamente citados, como 

exemplo de independencia politica e ideol6gica, como um romancista que colocara no 

centro de suas preocupa96es os valores humanisticos - o ser humano considerado nas suas 

caractersticas intrnsecas - e, acima de tudo, os valores est6ticos - a arte nas suas 

diferentes formas - como meio redentor e garantia de imortalidade terrestre 

Por volta de 1940, a vitalidade dos empreendimentos editoriais, resultante do 

incremento da atividade liter自ria, era um indicador de que a vida cultural apresentava-se 

309 L AFETA, op. cit., 1974. 
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florescente durante o Estado Novo. Conforme Antonio Candido310, neste grande surto 

editorial brilham veteranos, como Jos6 Lins do Rego e Jorge Amado, ao mesmo tempo que 

surgem novos escritores, estes tendendo a repudiar a literatura social e ideol6gica. O "local" 

come9a a ser reputado como apenas pitoresco e extraliterrio e percebe-se um novo anseio 

generalizador na literatura brasileira. 

Em 1941, duas novas revistas foram criadas em S乞o Paulo311: Planalto, dirigida por 

Orgenes Lessa e a ja mencionada Clima, dirigida por um grupo de jovens. No primeiro 

nmero da revista, que saiu em maio de 1941, no artigo de abertura, intitulado "Elegia de 

abril", Mario de Andrade fez o exame de consci6ncia do Modernismo, que ele completou 

com a conferencia de 30 de abril de 1942, ja referida, durante a qual acusou o Modernismo 

de ter sido gratuitamente est6tico e de ter-se omitido dos problemas mais imediatos do pas 

Por outro lado, uma nova gera9乞o, que seria posteriormente conhecida como a 

gera9ao de 45, culpava o movimento por nをo ter sido suficientemente est6tico. Participaram 

dela crticos j自  consagrados anteriormente, como Sdrgio Milliet e Tristao de Athayde, e 

crticos que surgiram no perodo contemporneo ao movimento, como Alvaro Lins e 

Antonio Candido. Sabe-se que no inicio da d6cada de vinte, tanto S6rgio Milliet, 

considerado tamb6m um critico da gera9をo de 45, como Tristo de Athayde, praticavam 

uma critica francamente est6tica. 

Para o pr6prio Antonio Candido312, o tra9o saliente da literatura dos anos quarenta 

foi a ntida separa9ao entre a preocupa9乞o est6tica e a preocupa9乞o politico-social, de 

coexistencia harmoniosa no decnio de trinta. Se at6 meados do s6culo XX a literatura 

brasileira caracterizou-se pelo seu carter sincrdtico, combinando a pesquisa cientifica com 

a cria9乞o literaria, a partir de entao, ela deixa a atividade sincrtica e volta-se sobre si- 

mesma, assumindo um carter propriamente est6tico 

310 CANDIDo, op. cit., 1985, p. 109-138 

311 Conforme dados de MARTINS, op. cit., 1983 

312 CANDIDO, op. cit., 1985, p. 109-138 
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Assim, depois de varios anos de literatura engajada politica e socialmente, o 

movimento de 45 caracterizou-se por um retorno ao esteticismo e a ret6rica, sendo 

considerado o primeiro passo na dire9乞o do formalismo 

Alguns trabalhos crticos deste perodo, que primeiro foram teses de concurso para 

ingresso na Faculdade de Filosofia, marcaram o incio dos estudos universitarios 

sistemticos em Literatura Brasileira, como o estudo de Trist乞o de Athayde, O crtico 

literrio e a esttica literria, no Rio de Janeiro, e o de Antonio Candido, Introdufdo ao 

mdtodo crtico de Silvio Romero, em S乞o Paulo. Neste trabalho, Candido recorreu muitoa 

bibliografia inglesa e americana, o que foi um indicio da diminui9きo da influencia francesa, 

pois a partir de ent乞o as fontes de renova9乞o do pensamento crtico brasileiro passaram a 

ser os autores da Am6rica do Norte. 

E interessante observar que at6 mesmo o interesse pelas letras norte-americanas 

pode ter sido despertado nos brasileiros por influ6ncia dos franceses, j自  que estes 

come9aram tamb6m naquele momento a se interessar pelos autores norte-americanos 

Pouco antes do t6rmino da Segunda Guerra Mundial, a influencia francesa ainda se 

fazia sentir, a ponto de ser publicada uma coletanea de depoimentos radiofnicos de 

literatos brasileiros em apoio a Fran9a, durante sua ocupa9をo pelos alemes, cujo tituloー  

Franceses, n6s cremos em vs313 - 6 bastante significativo. Esta publica9乞o ilustra com 

fartura de exemplos o que representava a influ6ncia francesa para a forma9ao moral e 

intelectual do povo brasileiro na d6cada de quarenta. A opini乞o dos que colaboraram nestes 

programas de radio nos permite tamb6m avaliar o horizonte de expectativa de boa parte dos 

brasileiros cultos em rela9oa literatura francesa. Para eles, a Fran9a era vista como 

formadora do espirito brasileiro, no que se referia s no96es est6ticas de ordem, beleza e 

elegancia, temendo-se pelo fim dessa influ6ncia. No entanto, fatores externos interferiram e 

afrouxaram os la9os culturais. A guerra interrompeu a cria9乞o literaria francesa e o domnio 

alem乞o impedia a divulga9豆o, no exterior, dos livros franceses, que se tornaram uma 

raridade no mercado. Para muitos brasileiros, que demonstraram claramente o seu pesar 

313 FRANCESES, N6S CREMOS EM VうS. PROGRAMAS DA PRA -2. Rio de Janeiro: 
Servi9o da Radiodifusao Educativa do Ministdrio da Educa9ao e Sahde, 1944, v. 2, 
203 p. 
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pelo fato, foi como se a fonte inspiradora tivesse secado. Entretanto, os la9os culturais do 

Brasil com a Fran9a, ainda que enfraquecidos, permaneceram muito sensiveis at6 a d6cada 

de cinquenta, quando passaram a ser substituidos pelas influencias dos Estados Unidos 

Neste perodo, apesar das novas tend6ncias, apontando para uma crtica mais 

formalista, alguns crticos continuavam, na prtica, bastante impressionistas, como bem o 

demonstra o livro de Roberto Alvim Corr6a, Anteu e a Crtica, que ainda segue com 

fidelidade o estilo clssico da crtica francesa. 

A bibliografia da crtica proustiana no Brasil acusa uma prolifera9乞o de estudos 

sobre o romancista frances a partir de 1948. Assim, se Proust serviu de estandarte contra o 

engajamento politico e social da literatura modernista dos anos trinta, no final da d6cada de 

quarenta ele passou a ser um dos focos de interesse dos literatos brasileiros, pois mesmo os 

que n乞o escreveram sobre ele, deixam perceber, nas suas produ96es ou num estudo mais 

aprofundado de sua forma9乞o literaria, que a leitura do romancista franc6s era ponto de 

honra para eles 

Observamos que houve coincid6ncia entre a grande voga de Proust no Brasil e o 

relevo dado aos valores est6ticos da obra literaria que, conforme vimos, acentuou-se na 

crtica brasileira a partir da gera9乞o de 45. A constata9ao de tal fen6meno nao surpreende, 

considerando-se que os valores est6ticos foram os verdadeiramente reais para o escritor 

frances, que acreditava neles como 丘  nica garantia da imortalidade do homem sobre a terra 

Desde ent乞o, os mitos do Proust decadente e do Proust amoral come9aram gradualmente a 

ser substituidos pela id6ia de um Proust est6tico, ligado a no9乞o da literatura como 

manifesta9ao essencialmente artistica 

Neste capitulo demonstraremos de que forma se deu este renascimento proustiano, 

analisando primeiramente aqueles precursores da recep9乞o que se mostraram sensiveisa 

mensagem est6tica da obra de Proust. Em seguida, comentaremos os textos crticos que se 

preocuparam em relacionar a obra proustiana com outras formas de arte, como a pintura e a 

msica. Abordaremos ainda os autores que viram na cria9ao artistica de Proust uma 

sublima9ao dos problemas pessoais de seu autor e, finalmente, os que estudaram o romance 
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proustiano em seus valores intrinsecamente est6ticos, reconhecendo nele todo um universo 

filtrado pela arte 

4.1. Os precursores sensiveis aos valores est6ticos 

Se os valores est6ticos da obra proustiana contribuiram internacionalmente para que 

ela fosse considerada um monumento da literatura mundial, isto tamb6m ocorreu no Brasil, 

onde os precursores da recep9ao de Marcel Proust se mostraram sensiveis aos seus valores 

artisticos, com exce9乞o de Gra9a Aranha, para quem a Recherche era uma "decomposi9o 

do universo a qual falta[va] a recomposi9乞o est6tica"314 

Carlos Drummond de Andrade, Trist乞o de Athayde e Jorge de Lima foram tocados, 

de uma forma ou de outra, pela importancia que Proust atribuiu aos valores est6ticos. O 

primeiro deles chegou mesmo a perceber, antecedido por Cr6mieux, mas sem se deter neste 

aspecto, que a obra de Proust vinha de alguma forma "renovar segundo sua est6tica a visao 

do mundo e do homem"315. 

Tristao de Athayde foi ainda mais longe quando afirmou que, para Proust 

"Como em sua vida, s6 um valor se afirma como necessrio em sua 
obra: o valor da arte, [...]."316 

No j. referido ensaio de Tristをo de Athayde, s乞o primeiramente estudados diferentes 

aspectos da personalidade do autor e de sua obra, para que finalmente ele conclua que a 

mensagem esttica era a u nica que realmente importara para o escritor franc6s. O crtico faz 

observa96es sobre a vida de Proust e sobre a complexidade de sua personalidade; em 

seguida, analisa os principais temas desenvolvidos na Recherche, discorrendo sobre a 

dissocia9ao da personalidade, a mem6ria, a intermit6ncia mental, a psicologia, a 

sensibilidade, o tempo como obsess乞o, a "metafrivola", o romance como cr6nica da 

sociedade, o humor, o espirito e a natureza na obra de Proust 

314 ARANHA, op. cit., 1925, p. 100 

315 ANDRADE, op. cit., 1925, p. 53 

316 ATHAYDE, op. cit., 1928, p. 156 
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Tristo de Athayde deixa claro que n乞o6 fcil definir o autor da Recherche, pois 

este reune em si elementos contradit6rios, normalmente excludentes: analise e sintese, 

humanismo e paisagismo, impressionismo e objetividade 

Ressalta que, ao contrrio do que sup6em os que nao leram a Recherche, as 

descri96es de Proust nada t6m de sup6rfluo, pois sendo o autor portador de uma 

sensibilidade superior 良  habitual, tudo o que era secund自rio foi suprimido de sua obra e o 

que ali permaneceu foi analisado at6 a ess6ncia, sendo que o ritmo lento do romance talvez 

decorra deste fato. 

As observa96es finais do ensaio referem-se, como foi analisado no segundo capitulo 

desta pesquisa,a aus6ncia de espiritualidade no romance proustiano, onde apenas foi 

revelada a horizontalidade da alma. No entanto, devemos ressaltar que Trist乞o de Athayde 

foi um crtico suficientemente sensivel para perceber que a preocupa9をo central do 

romancista francs n乞o foram as li96es morais,6 ticas ou religiosas, mas essencialmente a 

mensagem est6tica, a arte considerada como escola da vida e como 自  nico e derradeiro 

julgamento pelo qual um homem deve fazer qualquer sacrificio 

4.2. A est'tica proustiana e as outras artes 

Muitos autores preocuparam-se em relacionar os principios est6ticos aplicados por 

Proust na Recherche a diferentes manifesta96es artisticas. Tomou-se lugar comum 

caracterizar Proust de impressionista, fazendo paralelo da arte proustiana sobretudo com a 

pintura e a msica 

Tristao de Athayde foi, uma vez mais, dos primeiros a abordar este aspecto 

"Foi um subjetivista, dizem, um impressionista. Um Monet do 
romance. Reduzia o mundo exterior a ser um reflexo das suas 
sensa96es."317 

317 ATHAYDE, op. cit., 1928, p. 131 
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Tambdm Jorge de Lima318 tratou do assunto. Primeiro, referindo-se a uma 

compara9ao feita por Benjamin Cr6mieux, no XXme siecle, entre Proust e Wagner, para 

em seguida refuta-la e dizer que, mais que Wagner, Proust lembrava o anti-formalismo de 

D6bussy. Jorge de Lima deteve-se tamb6m longamente na compara9ao entre Proust e 

Leonardo da Vinci. No entanto, aproximou-os mais pela amoralidade absoluta e pela 

grandeza de suas produ96es artisticas que por suas caractersticas estdticas 

Ruy Coelho319, por seu lado, retomou as compara96es feitas por v自rios autores 

entre Proust e outros artistas que envolviam diferentes manifesta96es da arte, como a 

literatura, a mbsica, a pintura e a arquitetura. Considerando o que disseram Tristをo de 

Athayde e Jorge de Lima, concluiu que as analogias com Wagner e os impressionistas eram 

superficiais, assim como os pontos de referencia a arquitetura e a pintura, pois estes ainda 

no tinham sido suficientemente aprofundados. Ruy Coelho atribuiu estas compara96es ao 

esfor9o que se fazia para compreender a obra proustiana, achando-a de tal forma original, 

que os "espiritos desnorteados" procuravam em obras conhecidas o apoio necessrio para 

avali-la. No entanto, para ele, Proust fora essencialmente literrio, pois sua arte dominara 

com perfei をo o uso da palavra. Identificou tamb6m em Proust a simultaneidade dos planos 

que se confundem, se separam e coexistem paralelamente, ou seja, a t6cnica do 

"contraponto" avant la leltre, isto 6 , antes de Aldous Huxley. Para Ruy Coelho, o 6 dio do 

personagem Anthony contra Proust, em Eyeless in Gaza, foi uma manifesta9乞o da inveja do 

autor que nunca conseguiu aplicar a t6cnica com a perfei9乞o artistica que Proust 

apresentou. 

Rocha Filho320, por sua vez, tratou com detalhes o impressionismo proustiano, num 

artigo em que se prop6s a fazer um esbo9o da imagem de Proust, partindo de sua obra 

Entre os varios elementos que encontrou, junto a outros dons naturais, ele se deteve no 

sentido est6tico excepcionalmente refinado do escritor franc6s, cujas concep96es vieram de 

John Ruskin, o velho mestre ingles por ele traduzido para o francs 

318 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929 

319 COELHO, op. cit., 1944, p. 42-46 

320 ROCHA FILHO, op. cit., dez./jan. 1948/1949 
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"Como John Ruskin ele ausentou-se sempre de qualquer espirito de 
sistema, qualquer credo esttico que trouxesse o vcio das frmulas 
estreitas e dogmticas. Como John Ruskin, ele soube conservar em 
si-mesmo este grande amor pela beleza, nao a beleza amiga fcil dos 
diletantes e dos contempladores ociosos mas a beleza tomada em sua 
mais absoluta pureza."32' 

O crtico reportou-se aos famosos prefcios que Proust redigiu para as tradu96es de 

Ruskin, como aquele que escreveu para a Bible d'Amiens, onde deixou um grande nmero 

de observa96es profundas sobre o fen6meno esttico, percebendo-se ali a paix豆o pela 

verdade que sempre o animou. 

Mesmo considerando "lugar comum" dizer de Proust que ele era um impressionista, 

Rocha Filho nをo deixou de faz-lo, ressaltando ainda que o escritor franc6s teve o dom de 

compreender seu tempo, as tendencias de sua 6 poca, principalmente no que dizia respeitoa 

arte. Nao foram poucas as referencias que fez ao movimento impressionista e o 

impressionismo evidenciou-se nas evoca96es da infancia, recuperadas pela mem6ria 

artstica. Algumas de sua pginas foram marcadas pelo sentido da vis乞o, podendo-se 

perceber em certos trechos at6 mesmo a grada9ao das cores, como na descri9ao que fez em 

Du c6t' de chez Swann, da sombra do gradil de ferro projetada no piso de pedra da sacada, 

permitindo ao leitor visualizar as nuances da luminosidade, com que o sol, 良  s vezes 

timidamente, s vezes com for9a e brilho, desenhava no cho a sombra da balaustrada em 

arabescos. 

Rocha Filho arriscou ainda uma aproxima9乞o est6tica entre Proust e alguns pintores 

impressionistas, colocando certas caractersticas da obra proustiana em paralelo com as 

pinturas destes. Destacou a gra9a e os requintes elegantes de Renoir, um pouco da magistral 

ci6ncia do colorido e da luz de Monet, o instinto psicol6gico agudo e sensivel de Degas, a 

elegancia de maneiras, a espiritualidade sempre viva, o espirito aberto a s outras artes, entre 

elas a m自sica, pr6prios de Manet. Viu D6bussy retratado em Vinteuil, considerando aquele 

como dotado das qualidades apropriadas para sensibilizar o espirito sutil e sensivel de 

321 Jbidem, p. 30. 
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Proust, ja que ningu6m melhor que D6bussy exprimiu pela msica o fluxo continuo da 

"dur6e" bergsoniana 

Assim, como alguns crticos aqui referidos procuraram ressaltar o entrosamento 

perfeito dos diversos ramos de cultura e suas manifesta96es artisticas na obra de Proust, 

tamb6m Am6rico de Oliveira Costa322 referiu-se a liga9ao de Odette com a pintura de 

Botticeli e com a sonata de Vinteuil, recursos que a valorizavam aos olhos de Swann 

O assunto foi retomado na mesma linha comparativista por Leo Gilson Ribeiro323, 

em cujo estudo percebe-se a leitura dos textos citados neste capitulo, assim como do ensaio 

de Edmundo Wilson. Ha refer6ncias え  s associa96es artisticas na obra proustiana, ressaltando 

que al6m de operarem com outras obras literarias, como as de Racine e Mme. de S6vign6, 

tais associa96es estenderam-se a pintura e a m自sica. No caso da pintura, as paisagens 

martimas de Balbec foram associadas s pinturas de Manet, as "jeunes filies enfleur" vistas 

como tendo equivalentes nos retratos de mo9as pintados por Renoir. Da mesma forma, 

Swann enamorou-se de Odette por aproxim-la de Judite, de Botticelli, assim como um 

amigo judeu do narrador lembrava um rabino de Rembrandt 

Esta interpenetra9きo de diferentes formas de arte ocorreu tamb6m em rela9乞oa 

musica, pois o crtico viu na obra de Proust os leiI-motfs de Wagner, ja apontados por 

Jorge de Lima, onde os personagens teriam sido descritos com crit6rios musicais, 

adequados a s caractersticas individuais de cada protagonista. A composi9ao da obra foi 

posta em paralelo com uma sinfonia. 

4.3. A arte como sublima恒o 

A grande voga dos principios psicanaliticos de analise chegou tamb6m a literatura, 

levando boa parte dos crticos brasileiros a aplicar crit6rios psicanaliticos na interpreta9乞o e 

na analise da obra de Marcel Proust. 

322 COSTA, Amdrico de Oliveira, op. cit., 20.03-1949 

323 RIBEIRO, op cit., 07-05-1961 
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Bastante ilustrativa deste fen6meno foi a afirma9瓦o de Jorge de Lima, segundo a 

qual tornou-se "mania" falar em Freud, mesmo se, apesar do constrangimento, ele n乞o tenha 

deixado de faz-lo: 

"A mania de todo mundo pelas coisas da psicanlise e essa intimidade 
que v乞o tomando pelo pesquisador judeu faz isso na gente. E Dor 
isso que eu sem querer procuro o Yung, mais abstrato e ate mistico 
b..] Mas a falar verdade ningu6m pode passar sem a inven9乞o de 

Assim, esta moda de buscar na teoria freudiana explica96es para os mais diversos 

fatos, inclusive e sobretudo para os fen6menos artlsticos, encontrou na obra proustiana 

terreno frtil. A personalidade complexa e doentia de Proust foi um alvo privilegiado para a 

aplica9ao de tais teorias 

Tristao de Athayde, por exemplo, na primeira parte de seu ensaio325, analisa 

aspectos da vida de Proust e deixa claro que a arte do romancista nasceu nos anos de 

reclusao, quando depois da morte da mae, privado do afeto que ele mais prezava, Proust 

retirou-se definitivamente da conviv6ncia mundana para, isolado em seu quarto de doente, 

reencontrar a plena vida atraves da arte. Desta forma, sua obra pode ser melhor 

compreendida se o pesquisador conhecer um pouco as condi96es de vida do escritor, estas 

sendo analisadas como genese daquela. Com  bases em conhecimentos da psicologia, s乞o 

analisados varios aspectos da obra: a dissocia9乞o da personalidade, que foi encarada por 

Proust como fen6meno normal, mas que at6 aquele momento tinha sido considerada como 

uma anormalidade mental, objeto da psico-patologia; a analise que Proust fez da 

intermit6ncia mental como lei da vida interior, constatando que nao ha um esquecimento 

continuo e criando uma de suas teorias psicol6gicas mais interessantes 

O aspecto renovador desta teoria esta em considerar a dissocia9ao da personalidade 

como fen6meno de normalidade mental. Assim, a dissocia9乞o dos estados afetivos e a 

multiplica9乞o da personalidade, em fun9ao desta dissocia9乞o, sao elementos profundamente 

discutidos e ilustrados na obra proustiana, que aborda tambem o papel da memoria, como 

324 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929, p. 46 

325 ATHAYDE, op. cit., 1928 
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fun9ao da sensibilidade e n乞o da inteligencia. Em consequencia, a vida no romance 

proustiano e vivida sob o signo da memoria e das varia96es do esquecimento. Isto levoua 

referida teoria, conhecida como "as intermit6ncias do cora9ao" e segundo a qual a realidade 

interior n乞o tem a mesma cronologia da realidade exterior, pois nをo h自  um tempo u nico, 

sendo a intermitencia uma lei da vida interior 

A analise de Trist乞o de Athayde ressalta tamb6m que os personagens da Recherche 

so marcados pela angstia e pela insatisfa9乞o, cada individuo constituindo-se num mundo 

fechado, debatendo-se na impossibilidade de conhecer-se a si-mesmo e aos outros 

Surpreende-se, contudo, ao constatar que justamente Proust, dotado de um genio de 

penetra9ao inimitavel, se tivesse frequentemente angustiado diante da impossibilidade de 

penetrar completamente na alma humana. 

O crtico brasileiro faz uma ressalva, afirmando que ha dois tipos de psicologia: a 

dos verdadeiros romancistas e a dos psicologos e psiquiatras. Porem, a psicologia dos 

grandes romancistas e superior, porque guarda o contato com a vida, logo uma psicologia 

em a9ao e nao uma psicologia recomposta e cristalizada. Assim, com sua maneira muito 

propria de considerar a psique humana, Proust criara uma nova especie literaria, com 

personagens tirados da realidade, mas n乞o copiados dela, sem que fossem, no entanto, 

personagens tipos, encarnando este ou aquele tipo de vicio ou virtude, mas complexos e 

imprevisiveis como os seres humanos 

Por outro lado, Jorge de Lima e Ruy Coelho acentuaram em seus estudos tal linha 

de carter psicanaltico, procurando na obra explica96es para fatos da vida do autor 

Jorge de Lima tenta explicar pela teoria psicanaltica, apoiado em Yung (O 

Inconsciente, sua vida pslquica normal e anormal), a fixa9乞o de Proust pelas igrejas, seus 

sinos e suas flechas g6ticas. Talvez pelo fato de ser medico e estar mais familiarizado com 

este tipo de situa9ao, cita longamente um caso estudado por Yung, que lhe parece aplicvel 

a Proust326. Constata que Proust ficara afetivamente ligado a s figuras femininas da avo e da 

mae ate a idade adulta, porque n乞o conseguira sublimar esta fixa9ao por outro elemento 

326 LIMA, Jorge de, op. cit., 1929. A cita頭o completa vai da p. 29a p. 33 
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que, no caso do jovem homossexual descrito por Yung, foram as igrejas. Em substitui9乞oa 

religiosidade, Proust apegou-se ao esteticismo 

"Contra ele agiu a predominante est6tica ou intelectual contra a 
religiosa e humana que a Igreja nos da.a Do mesmo jeito ele no 
conseguiu nunca identificar-se com o que a Igreja tem de sublima9o 
para tornar o individuo mistico (assexual). Nem servir-se dela corno 
ponte para masculiniza9ao de seu espirito."327 

Ainda, segundo o enfoque psicanalitico de Jorge de Lima, os sImbolos est6ticos 

(sinos, flechas, a rvores) nをo foram bastante fortes para libertar Proust da depend6ncia 

psicolgica em rela9ao a figura materna (m乞e e avo), ressaltando tambem que estes 

elementos simbolicos apresentavam-se frequentemente, na obra proustiana, em nmero de 

trs: as tr6s a rvores de Balbec, os tres sinos (dois de Martinville e um de Vieuvicq), sendo 

que a organiza9ao feminina com a av6 e a m乞e perfazia tamb6m o numero tr6s 

O critico alagoano observou que, da mesma forma que a pintura de Elstir e a sonata 

de Vinteuil, outros reagentes, pelos quais Proust atingia o e xtase espiritual, estavam 

intimamente ligados a motivos sexuais. Para confirmar sua observa9ao, ele cita uma 

declara9乞o de Robert de Montesquiou, segundo a qual, tendo perguntado a Proust o que de 

fato era a famosa sonata, este lhe respondera ser uma sonata de Faure que dava vontade 

naqueles que a ouviam "de violer un enfant de coeur dans la sacristie"328. Concluiu que a 

profunda confiss乞o que Proust fez de si mesmo em seu romance, teria sido um meio de 

vencer o seu desvio sexual, assim como foi reagindo, dissecando o seu vicio, confessando- 

o, que ele conseguiu realizar sua obra. Neste aspecto, Jorge de Lima aproximou Proust de 

Leonardo da Vinci, com base numa anlise feita por Freud em um de seus livros 

Ressaltando que poderiam ser aplicadas a Proust, apontou algumas observa96es que Freud 

fizera sobre o pintor italiano, tais como: a lentid乞o na realiza9乞o de seu trabalho, o 

amoralismo, o desejo de tudo dissecar na を  nsia de conhecer profundamente, as figuras 

andr6ginas, a irreligiosidade, a liga9ao estreita com a figura materna e a mesma atitude 

sentimental feminina e pueril 

327 Ibidem, p. 40 

328 Ibidern, p. 43 
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Assim, em analise de forte inspira9ao psicanaltica, Jorge de Lima ligou a cria9o 

est6tica na obra proustiana a fatores psicol6gicos, observando que, ali, a realidade sentida 

era mais real que aquela obtida pela percep9ao racional. Percebeu ainda que a memoria 

involuntaria, trazida por alguma sensa9ao fisica, desempenhava um papel mais importante 

que a memoria voluntaria, resultante da vontade e da intelig6ncia, explicando esta 

"metafisica do real": 

"De fato hh uma l6gica profunda na descoberta de Proust: aquilo que 
nos pode dar maior alegria, talvez o maior conforto corporal que 6 a 
sensa9ao de ter vida, de sentir a vida, nao percebido pela nossa 
intelig6ncia (for9a que procura)6 captada pela mem6ria a servi9o da 
arte que ressuscita a vida que n6s sentimos e a recriamos como 
deuses."329 

Como se v, fen6menos literrios foram explicados com argumentos psicanalIticos, 

a ponto de afirmar que sensa96es de base puramente sexual causavam em Proust "uma 

sublima9ao est6tica". 

O enfoque psicanalltico tambem teve seu lugar no estudo de Ruy Coelho, mas foi 

apenas um entre os diversos procedimentos empregados. Na primeira parte - a vida330-, 

encontram-se dados biogrficos de Proust, sendo que a vida do escritor e apresentada em 

paralelo com a do personagem Marcel, sem estabelecer limites claros entre os fatos vividos 

pelo autor e os fatos recriados na obra, todos eles explicados com base na teoria 

psicanalitica 

De acordo com o referido texto, as rememora96es da infncia revelaram as 

fortlssimas fixa96es do autor. Ali, a asma teria sido indlcio de uma forte rea9乞o contra o 

meio exterior, uma fuga diante da vida, propria dos hipersensiveis, que se fixam tenazmente 

nos primeiros objetos afetivos 

Para Ruy Coelho, Du c6l de chez Swann ilustra com perfei9豆o o complexo de 

Edipo do escritor franc6s, sendo a liga9乞o com a mae o primeiro fator efeminizante da 

conduta de Proust e seu homossexualismo, um caso comum de recalque edipiano. A analise 

329 Ibidem, p. 52 

330 COELHO, op. cit., 1944, p. 23-41 
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da homossexualidade, estudada em detalhes dentro da Recherche no personagem do Baro 

de Charlus, n乞o se apresentou como sendo uma defesa do vcio. Ao contrario, foi 

desprovida de qualquer aspecto elevado ou po6tico, pois Proust confessou-se na obra 

atrav6s de personagens diversos e Charlus foi um deles. De forma semelhante, a 

mortifica9ao de Vinteuil, ao descobrir que a filha amada mant6m rela96es homossexuais 

com uma amiga, seria, na verdade, o sentimento da pr6pria m乞e de Proust. Por ter 

consci6ncia disto, em varios pontos da obra, Proust deixa a impressao de se sentir 

respons自vel pela morte dela. De fato, depois da morte da mきe, em 1905, recolheu-se, aos 

poucos, at6 a reclusao total, em um quarto fechado, isolado do mundo, onde escreveu a 

maior parte de sua obra. O fato e explicado como uma regressao a fase denominada por 

Freud de "exame da realidade" e o cultivo da doen9a 6 visto como um desejo do escritor de 

aniquilar-se 

Tambem o humor de Proust recebe uma explica9乞o psicanaltica na critica de Ruy 

Coelho: 

"Foi Freud que, [...J, lan9ou a mais segura e interessante teoria a esse 
respeito. Segundo ele, o prazer humorstico resultaria da economia 
de for9a psiquica - quer pelo levantamento de uma barreira, 
permitindo a expans乞o da animosidade contra o pai e seus 
representantes (mestres, autoridades diversas) ou tend6ncia sexual, o 
que constitue o espirito agressivo ou obceno; quer fazendo apelo a 
um sentimento de piedade ou outro e dando-lhe por alvo um aspecto 
c6mico (humor propriamente dito)."33' 

Essa teoria de Freud 6 ilustrada com passagens do romance proustiano e Marcel 

Proust 6 aproximado de Machado de Assis332, identificando-se nos dois a mesma atitude 

crtica diante dos personagens e o mesmo carter humorstico na narra9乞o de certos 

acontecimentos. 

Para Ruy Coelho, apenas a arte escapou ao processo de an自lise e dissolu9o ao qual 

o mundo proustiano foi submetido 

331 Ibidem, p. 50-5 1 

332 Segundo Brito Broca, a aproxima臨o entre os dois romincicfnに n nコrPrP11 t1。 hH m。，r' 
vez no estudo de Augusto Meyer sobre Machado de Assis (Porto Alegre: Globo. 1935) 
Depois, L丘cia Miguel Pereira, em sua biografia do romancista brasileiro - Machado de 
Assis (1936) ・  procurou demonstrar um certo proustianismo em Machado 
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"Influenciado por Ruskin e por Bergson, viu nela a u nica realidade, o 
hltimo ideal que valia a pena a dedica9ao de uma exist6ncia."333 

Assim, o estetismo de Proust 6 mais uma vez explicado com argumentos de ordem 

psicanaltica, sua arte vista como tbua de salva9乞o e sua obra, como confisso que o 

aliviou do peso de seus complexos 

Sob enfoque semelhante, Brito Broca334 analisou um dos aspectos mais bizarros da 

vida do escritor, ou seja, trabalhar durante a noite e dormir durante o dia. Neste caso, 

trabalhar significava escrever ou contactar pessoas que, de alguma forma, pudessem 

contribuir para a obra que ele estava criando 

Ao relembrar aspectos da juventude de Proust, quando este passava muitas de suas 

noites nos sal6es mundanos de Paris, a percorrer os ambientes mais brilhantes da alta 

sociedade, Brito Broca observa que foi ali, naqueles sal6es mundanos, que o escritor colheu 

o material que se tomou a materia prima de sua obra. Logo, essa foi uma etapa 

indispensavel, na qual o escritor reuniu a experi6ncia que lhe permitiria, na etapa seguinte, 

viver longe da vida social, fechado em um apartamento calafetado de corti9a. No entanto, a 

vida aparentemente frvola foi um dos motivos pelos quais alguns contemporaneos de 

Marcel Proust n乞o o levaram a serio no incio de sua carreira literria, o que levou o critico 

brasileiro a atribuir a causa do retiro posterior do escritor a um desejo de vingan9a contra a 

doen9a e a sociedade: 

"Chegara o momento de reviver todo o panorama sobre o qual 
incidiria o raio X daquele olhar poderoso, de vingar-se da realidade, 
reconstruindo subjetivamente a pr6pria realidade, de prolongar a 

Brito Broca analisou algumas consequ6ncias que a ins6nia prolongada e o completo 

desregramento dos horarios podem causar sobre o estado fisico e as condi96es pslquicas de 

um ser humano e observou que muitos detalhes da vida de Marcel Proust nao eram ainda 

333 COELHO, op. cit., 1944, p. 54 

334 BROCA, op. cii., 1940 

335 Ibidern, p. 289 
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conhecidos do p立blico, apesar do belo trabalho de alguns de seus bi6grafos, sobretudo de 

L6on-Pierre Quint, citado no artigo como "o bi6grafo de Proust" 

O artigo 6 ilustrativo do quanto se procurava, com base nos ent乞o recentes 

conhecimentos da psicanalise, explica96es para a genialidade da arte de Proust na doen9a e 

nos aspectos excentricos de sua vida. Ele reflete tamb6m o interesse pela crtica biogrfica, 

praticada intensamente e durante longo tempo como uma modalidade de crtica liter自ria, 

contra a qual,6 fato not6rio, Proust se manifestou em seu estudo sobre Sainte-Beuve 

Percebe-se que certos aspectos da biografia proustiana ainda eram pouco difundidos 

no Brasil e que somente alguns anos depois, da d6cada de cinquenta em diante, sobretudo 

pela publica9ao da ja referida biografia de George Painter336, passou-se a conhecer em 

detalhes aspectos at6 entao ignorados 

O lado doentio de Proust e a compensa9乞o que encontrou na arte foram igualmente 

objeto de estudo por parte de Eustaquio Duart&37. Assim como os crticos anteriores, ele 

identificou na inFancia os primeiros sintomas da doen9a de Proust: uma timidez excessiva, 

uma enorme emotividade, rea96es fortes a menor contrariedade e um amor exagerado pela 

me, manifesta96es atribuIdas a uma grande dose de erotismo reprimido. Esta hipotesee 

confirmada pelo depoimento de amigos da adolescencia, que jh percebiam em Proust uma 

estranha contin6ncia dos impulsos naturais. Sup6e-se que Proust se dera conta deste 

sentimento de incompletude e que esta desordem psicofisiol6gica fora a fonte de grandes 

conflitos i ntimos que o levaram a procurar compensa96es numa busca de si-mesmo. Por 

isso, Eustaquio Duarte concorda com a crtica anterior, quando esta afirma que Proust 

colocou em sua obra toda a sua vida. Num verdadeiro processo de purga9乞o mental, ele 

revelara, sem vergonha, as suas mis6rias, tudo o que sua vida tinha de mais secreto e de 

mais ntimo. Assim, da mesma forma que o amor e o ciume, tambem o egoismo e a 

impossibilidade de amar at6 o dom total de si-mesmo resultaram num sentimento de 

incompletude, que 6 visto como a fonte de sua neurose e que assumiu aspectos ineditos em 

sua obra. 

336 PAINTER, op. cit. V. I, 1959, V. II, 1965 

337 DUARTE, op. cit., dez./jan. 1948/1949 
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Na opini乞o de Eustaquio Duarte, o prazer da analise psicol6gica detalhada seria uma 

caracterstica dos portadores desta neurose, como por exemplo, Saint-Simon, Stendhal, 

Remy de Gourmont, Andre Gide. A obra de Proust levou este tipo de anlise ao seu 

extremo limite, a ponto de a a9ao central ficar em segundo plano e os pequenos detalhes 

assumirem relevos impensados 

"Proust chega a subverter o sentido clssico da novela, relegando o 
fim a plano secundario e pondo em agudos relevos os pequenos 
nadas que acabam sendo tudo na complexidade do enredo."338 

Assim, a t6cnica empregada pelo escritor foi, sob certos aspectos, um reflexo que a 

neurose da incompletude lhe havia imposto na vida real e no amor, onde esteve sempre 

obrigado a passar longe do ato principal. Quando a timidez de Proust, acentuada pela asma, 

evoluiu at6 a anula9乞o de sua capacidade volitiva e na dire9乞o de um intenso 

desenvolvimento interior, a escritura de seu romance tornou-se sua 立  nica raz乞o de ser. Na 

procura dos detalhes da a9乞o de cada personagem, na an自lise profunda das atitudes e dos 

gestos revela-se um possivel artificio, um m6todo catartico de rea9ao que resultasse no 

esquecimento da doen9a e na atenua9乞o dos acessos. Para o critico brasileiro, o 

temperamento nervoso e a asma de Proust contribuiram para que realizasse tao belas 

paginas: 

"[...J a mais minuciosa e profunda das auto-analises de um espirito 
自vido e insaciado, submerso em implacvel contempla9ao de si 
mesmo. Consciente dessa crueldade mental que se experimentava, 
fez-se Proust por liberar-se, completando-se nas imagens que 
animou, e com as quais encetaria o grande itiner自rio em busca de seu 
tempo perdido."339 

Tamb6m Da Costa e Silva Filho34O percebeu nas pginas de Du ct de chez Swann 

a busca de uma compensa9をo pelo dilema da perda da mae, uma fuga aos homens ea 

doen9a, pois enquanto realizava a obra imensa, feita de cerne humano e de criticasa 

sociedade, Proust escreveu o drama da vida sob a expectativa da morte iminente 

338 Jbide,n, p. 19 

339 Ibidem, p. 12 

340 DA COSTA E SILVA FILHO, op. cit., dez./jan. 1948/1949 
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Tratando-se de Marcel Proust, o tema da morte foi muitas vezes analisado, tanto no 

que se referea forma como o escritor encarou esta realidade em sua vida particular, quanto 

na maneira de como abordou o assunto em sua obra, isto 6 , de um a ngulo 

predominantemente estetico. Assim, Eugenio Gomes34' afirmou ter tratado deste tema ainda 

em 1929 e voltou a ele num artigo onde compara o tema da morte na obra de Rilke e na de 

Proust 

Segundo o crtico, Rilke via a morte como um aspecto inerente a vida, esta sendo o 

fruto que leva em si a semente: o homem carrega consigo a pr6pria morte, no decorrer de 

sua exist6ncia. Sをo identificados pontos em comum entre uma passagem de Apontamentos, 

de Rilke, e o conto "La mort de Baldassare Silvande一  Vicomte de Sylvanie", publicado 

em Les Plaisirs et les fours, onde Proust mostrou a progressiva identifica9ao entre a morte 

e sua presa humana. Contudo cada autor imprimiu ao seu texto caractersticas proprias de 

seu espirito, pois enquanto a morte em Rilke era imperiosa e- agressiva, em Proust eia se 

caracterizava pela do9ura, o personagem vivendo em harmonia e conciliado com ela 

Anos depois, Leo Gilson Ribeiro342 tambem trataria do tema, mas advertindo que, se 

a presen9a da morte permeava a obra proustiana, isto ocorrera porque durante quinze anos, 

Proust lutou com a morte para poder terminar seu romance. Obsesso que se fazia presente 

tambem na correspond6ncia do escritor, onde ele declarava a uma amiga que, se por um 

lado a morte protelara o inicio da escrita de seu romance ao dilatar a vida de sua m乞e e de 

sua avO (porque em vida delas ele no ousaria abordar os temas que desejava), por outro, a 

presen9a de sua propria morte o assombrava constantemente, temendo no poder finalizar a 

obra que come9ara 

A presen9a da ideia da morte, intimamente ligada a vida do escritor, reaparece 

igualmente como tema de sua obra, mas reelaborada segundo valores esteticos. Sabe-se 

que, no Temps Retrouv, esta mesma consci6ncia da morte iminente leva o narrador a 

decidir-se e a partir em busca das experi6ncias e das emo96es vividas, para finalmente 

eterniz良-las por meio da arte literaria 

341 GOMES, Eugenio, op. cit., 17 dez 1950 

342 RIBEIRo, op. cit., 07 maio 1961 
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Num de seus artigos sobre Proust, Gilberto de Macedo343 faz um comentrio crtico 

sobre o conto "Os sentimentos filiais de um parricida", analisando-o de um ponto de vista 

puramente psicanalitico. O conto 6 considerado como a confisso de um drama interior, que 

na obra principal, a Recherche, o autor nao teria logrado explicar adequadamente, 

funcionando entao como uma descarga psicol6gica, pois, ali, Proust fez o comentario do 

complexo de Edipo invertido, refletindo sua dificuldade em aceitar a fixa9ao exagerada que 

tinha pela pr6pria me 

Outro artigo publicado no nordeste do pas, que abordou a obra proustiana pela 

mesma via da psicanlise, foi "O Narcisismo em Proust"344. O autor explica "narcisismo" 

por antropocentrismo, isto , o homem no centro de tudo, desligado do mundo que o cerca 

Para Silvio de Macedo, no narcisismo que a obra proustiana revela 6 perceptivel a 

neurose de seu autor, pois seu estado patol6gico foi condicionante de uma extrema 

sensibilidade que o afastou da a9ao pr6pria do homem normal. Assim, desceu a s anlises 

mais profundas, transformando detalhes aparentemente insignificantes em elementos de 

grande significa9乞o. Acreditando que o artista continha em si mesmo toda a condi9ao 

humana, Proust pode criar um mundo seu, verdadeiro, mas isolado de preocupa96es 

exteriores a ele - o artista em sua "torre de marfim" - praticando a teoria da arte pela 

arte, repudiada pelos escritores e artistas engajados no sentido social da cria9乞o artistica 

No entanto, para Silvio de Macedo, se este narcisismo de Proust teve um lado 

positivo, porque lhe deu condi96es de criar "mundos de belezas impereciveis", teve tamb6m 

um lado negativo, isolando o autor do mundo que o cercava, o que resultou nas dificuldades 

de acesso do leitor a obra proustiana. Logo, Proust teria criado uma obra s6 para iniciados, 

os que vivem na "torre de marfim", alijados de preocupa96es sociais e 6 ticas, estando 

ausentes dali as preocupa96es que nao fossem puramente est6ticas. Criou-se assim um mal- 

entendido entre os iniciados e os outros criticos, o que levou muitos adeptos da literatura 

participativa, engajada com os problemas sociais, a manifestarem-se anti-Proust 

343 MACEDO, Gilberto de. A obra de Marcel Proust: uma interpreta9ao. III. Didrio de 
Pernambuco, Recife, 03 abr. 1949, p. 3, 2 

344 MACEDO, Silvio de. O narcisismo em Proust. Gazeta de Alagoas, Macei6, 12 dez 
1948, p. 5. 
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O crtico explicou que Proust refugiou-se na arte porque falhou como homem de 

a9乞o. Ent乞o, na reconstitui9乞o do tempo perdido, conseguiu encontrar-se e realizar-se, 

numa atitude oposta a de Andre Mairaux, para quem a realidade externa era superior ao 

propno artista. Numa visao estetica em oposi9乞o a uma vis乞o e tica, para Proust, 

permaneceu unicamente a arte vivenciada no artista 

Leo Gilson Ribeiro345, embora de forma nをo expllcita, empregou igualmente 

criterios psicanalticos na anlise que fez da obra proustiana. Explicou que a escritura do 

romance funcionou como uma confissao de seu autor, sendo protelada enquanto viveu sua 

m乞e, temendo que ela n乞o resistisse a revela9乞o da verdadeira personalidade do filho 

Assim, a s custas da propria alma, como o Fausto de Goethe, Proust chegou a salva9乞o, 

conforme revela em Le Temps Retrouv, mas sempre consciente das contradi96es entre seus 

ideais de vida, nobres e elevados e a dissipa9ao a qual se entregava cotidianamente 

Em outro artigo ja referido346, Leo Gilson Ribeiro viu o pudor proustiano como um 

obstaculo a sua auto-revela9乞o integral, um fator que impediu o escritor de revelar-se antes 

da morte da mae, obrigando-o a transpor suas tend6ncias naturais e transforma-las em 

heterossexuais, conforme Proust teria confessado a Andr6 Gide que, por isso, caracterizou a 

obra de "artificiosa". Apesar de apresentar literariamente as miserias do amor anormal, 

Proust sempre envergonhou-se desta sua diferen9a, estando nela a origem de sua frustra9o 

no amor e de sua auto-justifica9ao, que refletia um profundo sentimento de culpa. No 

entanto, esta realidade amorosa em nada prejudicou a sua indaga9ao sobre os sentimentos 

em geral, deixando claro, numa replica de Charlus, que as liga96es homossexuais estavam 

sujeitas a s mesmas leis do amor dito normal 

4.4. Um mundo filtrado pela arte 

Os numerosos artigos publicados sobre Proust a partir da decada de quarenta 

apresentam refer6ncias a aus6ncia de espiritualidade, de religiosidade ou de valores morais 

345 RIBEIRO, op. cit., 23 abr. 1961 

346 RIBEIRO, op. cit., 07 maio 1961 
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So possiveis reflexos de uma postura anterior que vem confirmar o pressuposto da teoria 

da recep9をo, segundo o qual uma opinio nao surge ao acaso, num deserto ideolgico 

No entanto, alguns destes artigos apontam para uma transi9ao, pois alem da 

valoriza9乞o da mensagem moral, polltico-ideol6gica ou religiosa dao relevo aos valores 

est6ticos da obra em questo 

A coexistencia do interesse pela mensagem moralista e pelos aspectos esteticos pode 

ser observada em muitos documentos crticos do perodo, entre eles, o ensaio de Ruy 

Coelho347. Comentamos, acima, que seu estudo divide-se em tres partes: a vida, a obra e as 

ideias de Proust. Se ao abordar as ideias, procurou li96es morais que ajudassem os leitores a 

encontrar respostas para seus problemas metafisicos, ao analisar a vida e a obra, Ruy 

Coelho mostrou-se sensivel sobretudo aos valores estdticos 

Na primeira parte do ensaio - a vida348 - Ruy Coelho faz um resumo da situa9o 

social e politica da Fran9a, de 1848 a 1871, ano do nascimento de Proust, considerado um 

ano dificil para os parisienses, que tiveram que conviver com as barricadas e as revoltas 

sociais do movimento conhecido como "a Comuna". Naquele momento, com a destrui9aoa 

qual a sociedade foi submetida, alguns viram a arte como uma possibilidade de salva9ao, 

subsistindo no contexto nihilista apenas a beleza artlstica como ideal posslvel. Foi nele que 

Proust procurou abrigo 

Essa primeira parte do ensaio ressalta que, sob a influencia de Ruskin e de Bergson, 

Proust vira na arte a 丘  nica realidade merecedora da dedica9ao de toda uma existencia 

Ruskin fora o principal formador de seus princpios esteticos, enquanto que Bergson 

inspirou-lhe as concep96es sobre o tempo e a dura9o 

A segunda - a analise da obra349- aborda o romance proustiano de um ponto de 

vista predominantemente estetico, considerando que, apesar de todas as compara96es que 

se tem feito entre Proust e outros artistas, m自sicos e pintores principalmente, foi atraves das 

palavras que ele procurou as revela96es da arte e por isso foi essencialmente liter自rio. As 

347 COELHO, op. cit., 1944 

348 Ibidern, p. 23-41 

349 Ibidern, p. 42-62 
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palavras foram o material com que Proust trabalhou e pelo poder evocador de algumas 

passagens, poucos tra9os foram suficientes para sugerir a realidade profunda, atrs da qual 

se percebiam os mist6rios da alma humana 

"Os grandes artistas, quando chegam a esse completo dominio dos 
meios de expresso,6 do modo mais simples que nos revelam o 
genio. Em certas passagens de A la recherche dii temps perdu, 
parece que em lugar de procurar as palavras, elas v6m se colocar 
naturalmente sob sua pena, obedecendo a poder mgico."350 

No final da segunda parte do ensaio, ha um questionamento sobre o que permaneceu 

depois da procura do tempo perdido, finalmente recuperado pela mem6ria, e o critico 

conclui: 

"Os seres, as cousas, todo o mundo exterior nos 6 inacessivel, poise 
a proje9乞o de n6s mesmos. E n6s mesmos nをo temos rniinr 
realidade, pois que somos uns hoje e outros amanh乞.乞  Unicamente 
restam [sic] esse fluir das coisas por entre nossos dedos, dissolvidos 
peio tempo, aiguns aspectos lixados pela mem6ria, tendo unicamente 
valor est6tico."351 

O nihilismo moral de Proust e entao comparado a s caixas japonesas que se davam 

de presente a s crian9as. Estas, parecendo conter maravilhas, continham apenas outras caixas 

menores, pois tirando-se umas de dentro das outras, at6 a u ltima, n乞o se encontrava mais 

nada, o seu valor estando t乞o somente na beleza das imagens que as decoravam 

Se admitimos que Ruy Coelho refletiu, no seu estudo, a mesma tendencia 

humanstica, passlvel de ser qualificada de espiritualista, porque avaliou a obra pelos seus 

valores morais, devemos, igualmente, ressaltar que ele n乞o subestimou os valores estdticos 

A principal coletanea de documentos escritos no Brasil sobre Proust e sua obra - a 

Proustiana Brasileira - tambem evidenciou com clareza este momento de transi9乞o, em 

que os criticos se apresentaram divididos entre o engajamento ideolgico ou religioso e as 

tend6ncias est6ticas. 

350 Ibideni, p. 50 

351 Jbidem, p. 61-62 
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No artigo em que Augusto Meyer352 se preocupa sobretudo em analisar o tema do 

tempo perdido e recuperado, e a identificar na obra proustiana os pontos coincidentes com 

os princlpios filosoficos de Bergson, ele faz tambem referncias ao papel da arte como 

substitutivo da falta de esperan9a e da a9乞o destrutiva do tempo. Segundo o crtico gacho 

na obra proustiana, o esforo de recupera9ao do tempo op6e-se a sua a9ao destrutiva, 

atraves da memoria criadora, isto e , a memoria criadora se op6e a dissolu9ao provocada 

pela a9乞o do tempo. A procura do tempo perdido foi uma tentativa permanente de 

recuperar o "eu" que estava aparentemente desaparecido. Se no romance proustiano essa 

busca se deu de maneira pesada e letargica, a espiritualiza9乞o desta realidade se mostrou 

possvel por meio da arte, podendo ser vislumbrada numa frase da sonata de Vinteuil, no 

jardim interior de Elstir ou na cena de Bergotte, mortalmente enfermo, admirando um efeito 

de luz no quadro de Vermeer 

Em artigo da mesma coletanea353, Otto Maria Carpeaux se prop6e a explicar a li9ao 

que Proust deixou com sua obra, ou seja, a viso da arte como o supremo criterio. Assinala 

que muitos crticos repreenderam a beleza inutil do romance e o esnobismo daquela cr6nica 

de uma sociedade decadente, levados sobretudo pela necessidade de encontrar uma li9ao 

moralmente edificante ou uma fun9ao social na obra de arte. Mas para Carpeaux isto era 

secundario, pois sendo a arte uma fi.in9乞o da sociedade, ela a reflete e, nesse sentido, a arte 

de Prouste social. O sentido moral da obra proustiana se encontra em suas qualidades 

esteticas, que nao esto na minucia e na prolixidade das descri96es, como queria Ortega y 

Gasset, mas nas observa96es minuciosas da percep9乞o proustiana, num trabalho de fixa9o 

pr6prio da grande arte. Contudo, Proust n乞o se deteve na realidade vista, pois revendo-a e 

sonhando com ela, transformou-a em valor plastico, como faz um artista aut6ntico e n乞o um 

simples cronista. Assim, a verdadeira realidade de Proust n乞o estava nos assuntos tratados 

como a alta sociedade, por exemplo, mas na sua personalidade artstica, atrav6s da qual, os 

352 MEYER, op. cit., 09 jan. 1949 [depois publicado na Proustjana Brasileira, op. cit'. P711 
F・、JJ''I 」」・  

353 CARPEAUX, op. cit., 1950 
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reflexos desorganizados da realidade exterior organizaram-se e constituiram uma estrutura 

que, num nvel superior, tornou-se o reflexo daquela realidade 

Na acep9乞o de Otto Maria Carpeaux, Proust observou a sociedade de varios pontos 

de vista, correspondendo aos varios mundos por ele retratados: o mundo aristocrtico (dos 

Guermantes), o mundo da burguesia culta (de Swann), o mundo da nova burguesia (dos 

Verdurin) o mundo dos criados e o mundo de Sodoma e Gomorra (de Charlus), cinco 

pontos de observa9乞o, que resultaram no "poliperspectivismo" caracterstico da t6cnica 

proustiana. Da mesma maneira, analisou o tempo, fazendo com que tudo se tornasse 

presente, enriquecendo as possibilidades de observa9乞o e anlise do mundo. Para o crtico, 

esse foi o motivo da renova9ao do romance moderno promovido pala t6cnica de Proust 

"E como se abrisse o pano de fazenda cinzenta da nossa vida, 
aparecendo o veludo precioso de mundos perdidos e redescobertos. 
um "dja vu" que se torna inesqueclvel porque visto por um esprito 
que parece ver tudo pela primeira Vez."354 

Percebe-se entao que a obra de Proust foi entendida por muitos crticos brasileiros 

como um julgamento, cujas normas adotadas nをo eram as da moral - nem amorais, nem 

imorais - mas simplesmente esteticas. A arte como o supremo criterio de Proust pelo qual 

ele atingiu alto grau de consci6ncia 

Ao avan9ar algumas paginas na leitura da Proustiana Brasileira, nos deparamos 

com uma afirma9ao muito semelhante え  de Carpeaux. Em carta aberta aos novos leitores do 

romance proustiano, que acabara de ser traduzido no Brasil, Alcantara Silveira355 afirma 

que Proust procurara, fora do mundo e do tempo, o absoluto que a maioria dos homens 

procurava em Deus, tendo-o encontrado na arte 

Assim como Otto Maria Carpeaux e Alc合ntara Silveira, outros leitores privilegiados 

reconheceram na obra de Proust uma recria9乞o do mundo atrav6s da arte. Para eles, o 

reconhecimento se deu a primeira vista, sem que antes tivessem procurado outros tipos de 

35" Jbidem,p. 114 

355 SILVEIRA, Alcntara, op. cit., 1950 
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mensagens ou li96es para a vida pratica. Seguiram o caminho que lhes pareceu mais 

apropriado: o da analise est6tica 

E ilustrativo o caso de Sergio Buarque de Holanda356, para quem criterios de analise 

normalmente aceitos em outras obras nao eram aplicaveis ao romance de Proust. A come9ar 

pela no9ao de tempo, que desprezava os calend自rios das ciencias fisicas e atendia sobretudo 

ao ritmo afetivo. Isto porque Proust desprezara as normas metrificadas e mecnicas dos 

homens e se apegara a s leis da natureza, num anti-mecanicismo ou anti-intelectualismo 

frequentemente relacionado a filosofia de Bergson. Contudo Sergio Buarque de Holanda 

adverte: 

"Por mais plausiveis, entretanto, que sejam estas aproxima96es, a 
verdade 6 que nos conduzem, quando muito, a uma aprecia9o 
truncada e falsa. No 立  ltimo volume, as experiencias sucessivamente 
expressas ao longo de toda a obra de Proust irao culminar na no9o 
de uma realidade transcendente e intemporal, que unifica e, em 
verdade, determina todos aqueles momentos 立  nicos e aparentemente 
mal articulados entre si. Sua vis乞o final pertence ao dominio da 
imagina9ao est6tica, nao ao da especula9o filos6fica."357 

O crtico assinala que essa no9乞o 6 indispens自vel para que se possa compreeender o 

mundo proustiano, onde toda a rememora9ao de um mundo real aparece filtrada pela arte 

Mesmo que o mundo real, transitorio, tanglvel, da vida dos homens e da natureza, tenha 

sido registrado em seus mnimos detalhes, ele sup6e uma realidade de carter essencial e 

permanente, alheia え  no9ao de presente e passado. Assim, pela cria9o artstica, o 

romancista atingiu a vida em seu sentido pleno, em sua ess6ncia. De tal forma que, dentre 

todos os personagens do romance, percebe-se maior afinidade entre Proust e as figuras de 

artistas como Vinteuil, Bergotte, Berma ou Elstir 

Tambem e apontada, no referido artigo, a discrepancia entre a imagina9豆o estetica e 

a realidade nos seus aspectos mais fisicos e viscerais. Esse confronto e ilustrado no texto 

pela descri9をo da primeira vis乞o da Duquesa de Guermantes por Marcel. O menino, que a 

idealizara, observou chocado que ela tinha uma espinha inflamada no nariz, como o mais 

356 HOLANDA, S6rgio Buarque de. Tempo e Verdade. Proustiana Brasileira, op. cit., 
p. 139・144 

357 Ibidenz,p. 111 
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comum dos mortais e viu nisso um indicio de sua sujei9乞o a s leis da vida, da mesma forma 

que, no teatro, uma ruga no vestido da fada denunciava a presen9a da atriz de carne e osso 

Mas a imagina9乞o esttica, mesmo que paralisada por alguns momentos, reagiu e prevaleceu 

no romance proustiano, o leitor sentindo-se, ao l6-lo, frequentemente tocado pela oposi9o 

que descobre entre a realidade concreta e o mundo imaginrio. No entanto, para superar 

esse impasse, Proust fez com que seus personagens procurassem estabelecer 

correspondencias no reino ideal da arte. Por isso, Swarm s6 conseguiu amar Odette depois 

de ter vislumbrado nela uma figura de Boticelli e de te-la associado a uma frase musical, a 

de Vinteuil. 

S6rgio Buarque de Holanda admite que,a primeira vista, esta supremacia da arte 

sobre as coisas fisicas contrariava a id6ia da prefer6ncia de Proust pela natureza, sem os 

artificios criados pelo homem. Mas o escritor franc6s conciliou as duas coisas, equiparando 

a verdadeira arte a um espetaculo da natureza, ou seja, um livro de Bergotte lhe parecendo 

to natural quanto uma tempestade no mar. Deste modo, a organiza車o da prosa narrativa 

de Proust seguiu a concep9谷o de que a arte deve conter em si o sopro da espontaneidade e 

do natural, fugindo s regras mecanicas. O crtico conclui 

"O artista torna-se dessa forma um verdadeiro demiurgo, 
transportando a essEncia inefvel da arte para o reino das coisas 

ftigidias e epis6dicas ""e 

De fato, Proust utilisou-se da memoria involuntaria, ftigidia e episodica, como 

recurso artistlco, o que tornou-se uma de suas caractersticas mais conhecidas. No entanto, 

sabe-se que teve precursores neste procedimento, entre os quais, Chateaubriand. Um artigo 

de Lucia Miguel Pereira359 coloca em paralelo estes dois grandes autores franceses 

aparentemente tao diferentes, partindo de uma referencia que Proust fez a Chateaubrianci, 

relativa a Mmoires d'outre-tombe. Lucia Miguel Pereira procurou as passagens indicadas 

por Proust - sao duas - e ali encontrou uma posslvel inspira9乞o da obra proustiana no 

que se refere a utiliza9乞o da memoria involuntaria como elemento artstico 

358 Ibidem, p. 144 

359 PEREIRA, Lucia Miguel, op. cit., 1950 
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Numa das passagens de Chateaubriand, o canto de um passaro faz reaparecer a 

imagem dos domnios paternos diante dos olhos daquele que o escuta: ele sente-se 

transportado para o passado e rev6 os campos onde ouvira o mesmo canto. Na outra, o 

odor de uma flor, que ele sente estando muito longe de seu pals, faz com que a mesma 

sensa9乞o olfativa ja experimentada o transporte para aquele mundo e o fa9a sentir a saudade 

da juventude que passou. S乞o rea96es semelhantes a s provocadas pela madeleine em 

Proust, mas representadas de forma diferente, pois em Chateaubriand, elas foram imediatas 

e precisas, enquanto que em Proust foram arrancadas com dificuldade das profundezas do 

ser. O primeiro descreveu os resultados da sensa9ao, o segundo analisou todo o trabalho 

interior que a precedeu 

O pequeno artigo de Lucia Miguel Pereira n瓦o exauriu o assunto, mas sugeriu uma 

aproxima9乞o possivel entre os dois romancistas, pois as suas obras, Mmoires d'outre- 

tombe e A la recherche du temps perdu t6m como tema central a recupera9ao do passado 

Por6m, se na primeira o recurso a memoria involuntaria foi passageiro, na segunda, ele 

representou o motivo central do romance, procedimento pelo qual o narrador teve acesso 

ao que havia de mais profundo e de mais aut6ntico em sua alma 

4.5. Uma li恒o de Proust 

A anlise da bibliografia crtica brasileira nos deu indica96es de um aumento de 

interesse pela obra de Marcel Proust no final da decada de quarenta, quando intensificou-se 

o numero de documentos publicados. E curioso observar que esse fen6meno coincidiu com 

o incio dos estudos sistemticos de literatura, quando as teses dirigiram o universo literario 

brasileiro para outras fontes bibliogrficas, sobretudo norte-americanas, apontando para o 

fim da hegemonia cultural francesa 

No momento em que a recep9乞o da obra proustiana afirmou sua presen9a entre os 

leitores brasileiros, os estudos crticos passaram a dar especial relevo a mensagem estetica 

da obra proustiana. A analise dos documentos precursores da crtica proustiana mostrou- 

nos que, desde o inicio da divulga9乞o da obra no Brasil, os crticos reconheceram a 
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importancia do valor da arte para o escritor franc6s. Ate o tema da morte, tanto na obra 

como na vida de Proust, foi interpretado em sua rela9乞o I ntima com a arte,u nica forma 

conceblvel de imortalidade, segundo as leis do universo proustiano. No entanto, se este 

aspecto tambem se fez presente nos estudos precursores, sua frequ6ncia acentuou-se 

progressivamente. 

Ressaltamos a interpenetra9をo de diferentes formas artsticas no romance de Proust 

- literatura, musica e pintura principalmente - onde a compara9ao com outros artistas foi 

de certa forma repetitiva, pois os crticos estudados retomaram compara96es feitas 

antenormente, algumas delas realizadas por crticos franceses em textos mediadores que 

circulavam no Brasil. Alem de Benjamin Cremieux, que comparou a composi9ao do 

romance de Proust a uma composi9乞o sinffinica de Wagner, identificamos influ6ncias 

veladas ou expllcitas, da leitura dos textos do numero de homenagem a Proust da Nouvelle 
Revue Francaise・  ja referido, assim como do ja citado ensaio escrito pelo americano 

Edmund Wilson. 

Observamos que o nome de Freud esta presente em muitos textos crticos sobre a 

obra proustiana, mas sob dois diferentes a ngulos. Por um lado, estabeleceu-se o paralelo 

entre o papel do inconsciente na obra de Proust e as teorias freudianas, embora a publica9o 

destas u ltimas na Fran9a tenha sido posterior a edi9乞o do primeiro volume da Recherche 
Por outro lado, como Freud difundiu-se a partir da decada de vinte, a explica9ao de textos 

literarios sob o enfoque psicanaltico tornou-se prtica constante. A obra de Marcel Proust 

cuja extravagancia nos hbitos pessoais e em episodios da vida particular era conhecida, 

constituiu-se num caso perfeito para este tipo de analise. Em nenhum momento, entretanto 

foi colocada em duvida a natureza do romance como fic9乞o, ainda que tenha ficado evidente 

que muitos dos episodios ali desenvolvidos tiveram seus equivalentes na vida real 

Assim, se Tristao de Athayde prendeu-se pouco a psicanalise, recorrendo sobretudo 

apsicologia em suas explica96es, Jorge de Lima e Ruy Coelho acentuaram o enfoque 

psicanaltico, em suas anlises, e tiveram seguidores durante varias d6cadas, como Brito 

Broca, Eustaquio Duarte, Da Costa e Silva Filho, Sllvio de Macedo, Gilberto de Macedo 

Leo Gilson Ribeiro, entre outros. Todos estes trataram de temas como a infancia mimada de 
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Marcel Proust, a asma cr6nica que o impedia de ser como os outros rapazes, a liga9o 

edipiana com a m乞e, explica9ao para o homossexualismo, ou ainda a reclusao dos u ltimos 

anos de vida, que resultou indiretamente na cria9乞o do romance. Estes aspectos acabaram 

por constituir-se na explica9ao da razao de ser da pr6pria obra, vista ent乞o como uma 

confissao, uma sublima9乞o de todas as defici 6ncias fisicas e emocionais de seu autor 

Porem, quase todos reconheceram tamb6m que aquele mundo real achava-se no 

romance, mas recriado, filtrado pela arte 

Como se ve, a tendencia a valoriza9ao da mensagem moral da obra, analisada no 

capitulo anterior, foi convivendo e, aos poucos, dando lugar a um enfoque mais centrado na 

tecnica de cria9乞o literaria. Procurava-se desvendar a forma empregada por Proust para 

recriar na literatura, tanto aquela sociedade onde viveu, quanto as experi6ncias pelas quais 

passou. O teor do proprio romance deixava claro aos seus leitores que a arte era o objetivo 

primeiro e ltimo de seu autor, pois ele acreditara na obra de arte como o u nico meio capaz 

de garantir ao homem a imortalidade e a glria, ainda que aqui na terra. A liao de Proust 

- a arte como o criterio maior - foi apreendida por muitos crticos brasileiros, que 

souberam transmiti-la com paixo 

Advertimos que os aspectos analisados neste capitulo foram ilustrados apenas com 

os documentos que nos pareceram mais representativos pois, em fun9乞o da extensao do 

tema, outros textos crticos poderiam ter sido incluidos, considerando-se que, numa obra de 

arte, e a Recherche 6 essencialmente isso, os valores est6ticos ressaltam naturalmente sobre 

os demais. 
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APITULO 5 

' 

A CRITICA EM BUSCA DA TECNICA 

Com vistas a uma contextualiza9ao da anlise sobre a preocupa9乞o de alguns 

crticos brasileiros com a tecnica do romance proustiano,6 necessario aludir a certos dados 

relativos a crtica brasileira, a partir de 1940, que nos permitem nela localizar os proustianos 

desta 6 poca 

Como se viu, os primeiros momentos do Modernismo360 foram marcados pelo 

protesto. Entre 1930 e 1940, proliferou a publica9乞o de romances, em geral de cunho 

regionalista e a crtica foi exercida quase que somente pelos proprios romancistas e poetas 

exce9乞o feita a figura isolada de Tristao de Athayde 

Mario de Andrade e Alvaro Lins marcaram suas obras crticas pela rea9o 

consciente e voluntaria contra os princlpios entao dominantes, segundo os quais a literatura 

era empregada como instrumento de convic96es polIticas e avaliada segundo criterios e 

valores sociol6gicos ou ideol6gicos 

A rea9ao destes dois crticos n乞o se fez, porem, sem conflitos. Por forma9ao e 

concep9ao pessoal, ambos tendiam a valoriza9ao estetica mas, preocupados com a fun9o 

social do escritor, debatiam-se entre o julgamento estetico e o julgamento polltico 

Mario de Andrade seguia os princlpios fundamentais da crtica estetica, na qual 

fundo e forma Constitulam uma unidade indissoluvel. Para ele, a obra de arte nao poderia 

ser avaliada, de um lado, pela sua concep9ao e de outro, pela sua realiza9ao. Ao opor-sea s 

ideias crticas dominantes entre 1930 e 1940, retomou o fio do Modernismo de 1922 

ligando-o a crtica dos anos cinquenta, que procurou a pura defini9ao estetica 

Por raz6es semelhantesa s atribuIdas a Mario de Andrade, costuma-se dizer que 

Alvaro Lins recuperou, na decada de quarenta, a ponta da linha abandonada por Tristo de 

360 Veja-se Wilson MARTINS, op. cit., 1970 
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Athayde em 1929. Estreou na crtica em 1940, nos rodapes do Correio da Manh. Apos 

uma 6 poca de refluxo da crtica literaria no Brasil, assumiu seu papel de crtico com 

seriedade, tornando-se, segundo Brito Broca361, o crtico do "P6s-Modernismo" por 

excel6ncia. Assim, foi ao mesmo tempo humanista, como Trist乞o de Athayde, em descr6dito 

no perodo, e assumiu um pouco da atitude judicativa de Jos6 Verssimo. No entanto, 

enquanto a crtica literaria de Tristao de Athayde correspondia ao espirito revolucionrio do 

movimento literario que eia comentava, a de Alvaro Lins, por ser predominantemente 

est6tica, fugia a tend6ncia dominante nos anos quarenta e servia de precursora a corrente 

que se definiria anos depois. Assim, pode-se dizer que Alvaro Lins foi uma esp6cie de 

estrategista do mundo das letras, pois soube preservar, apesar do paradoxo, a ess6ncia 

est6tica da obra ao lado de seu aspecto social e politico 

A gera9乞o que se seguiu a de Alvaro Lins, cujo principal representante foi Antonio 

Candido, caracterizou-se mais pela ades乞o ao m6todo esttico, mantendo contudo estreito 

la9o entre a qualidade est6tica e os aspectos sociais da obra 

No primeiro momento de sua milit含ncia na crtica literhria, a obra de Antonio 

Candido foi marcada por uma concep9乞o sociologica e mesmo polltica da literatura, cujo 

melhor exemplo 6 Brigada Ligeira (1945). Depois, passou o crtico a adotar uma 

orienta9乞o mais nitidamente esttica, como a expressa nos dois volumes de FormaFdo da 

Literatura Brasileira (1959). Mais tarde, em Literatura e Sociedade (1965), ele dira que o 

conhecimento sociol6gico n豆o deve ser um fim, mas um veiculo de conhecimento literario, 

sendo que este deveria permanecer essencialmente est6tico 

No perodo de 1945 a 1965, portanto, a critica brasileira orientou-se, de forma 

prioritaria, segundo os principios de uma abordagem est6tica, que nao foi contudo exclusiva 

do perodo citado, porque antes mesmo deste momento, vrios crticos, por caractersticas 

pr6prias e forma9乞o, haviam manifestado id6ntica tend6ncia, sem que houvesse para tanto 

uma doutrina sistemtica ou um m6todo elaborado. Dentre eles, Tristao de Athayde, Ronald 

de Carvalho, L丘cia Miguel Pereira, Eugenio Gomes, S6rgio Milliet, Ruy Coelho, Roberto 

Alvim Corra, todos grandes proustianos 

361 BROCA, op. cit., 1981, p. 280-281 
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Entretanto, a teoriza9乞o' da crtica estetica so apareceu em 1948, sob a prega9o 

entusiastica de Afranio Coutinho, que se propunha a tornar consciente, no trabalho literario, 

os problemas de princlpios e de metodo. O proprio Afranio Coutinho assim resumiu suas 

iddias: 

"[...] necessidade de cria9ao de uma consciencia crtica para a nossa 
literatura, o que somente ser possivel pelo estudo superior e 
sistematico de letras; reconsidera9ao dos problemas t6cnicos da 
poesia, da fic9豆o e do drama; especializa9ao por parte da critica, 
inclusive em face da perspectiva esttico-literhria na aprecia9乞o da 
literatura, contra o predominio do m6todo hist6rico; alargamento das 
influ6ncias estrangeiras; descentraliza9ao intelectual do pais, 
"conforme a nossa realidade que 6 de base regional"; enfim, 
reconhecimento da autonomia pr6pria da literatura e da crtica."362 

O empirismo crtico tornou-se entao, no Brasil, a filosofia que embasava a literatura, 

pois considerados como pouco produtivos e a s vezes inaceitaveis, os criterios historicos, 

sociolgicos, humanlsticos, pollticos ou impressionistas, foram substituIdos pelos criterios 

est6ticos, que passaram a dominar a crtica 

Assim, os anos cinquenta marcaram um momento importante no processo evolutivo 

da crtica brasileira que, a partir de 1922, dirigiu-se para uma especializa9ao sempre maior e 

distanciou-se de outras ciencias, como a Historia e a Sociologia, visando sobretudo o 

conhecimento literario 

Conforme Afranio Coutinho363, no fim da decada de cinquenta, a crtica literria 

brasileira estava dividida em tr6s grupos. De um lado, os reacionarios, que faziam crtica 

impressionista ou de opiniao; de outro lado, os conservadores, que trabalhavam segundo os 

pnncipios tradicionais da biografia crtica, da crtica sociologica e psicolgica e finalmente, 

de outro, os que seguiam rigorosamente os princlpios conceituais e metodolgicos 

empregando uma abordagem crtica que considerava a obra nos seus elementos 

lntnnsecamente literarios, independentemente das circunstancias externas. Este u ltimo 

grupo participava do movimento chamado "nova crtica", desdobramento da crtica estetica 

362 couTmio, Afrnio. A nova crtica. In: A Literatura no Brasil, op. cit., V. 5. p. 529 
363 Idem, p. 529 
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Como os movimentos literarios anteriores, tambdm este estava ligado a s tendencias 

gerais da crtica internacional: ao formalismo ou estruturalismo de Praga, ao grupo espanhol 

liderado por Damaso Alonso,a estillstica praticada na Alemanha e na Sul9a, ao new 

criticism anglo-americano e a nouvelle critique, em voga na Fran9a 

A prega9乞o de Afrnio Coutinho em favor da "nova crtica" coincidiu com o seu 

retorno dos Estados Unidos, em 1949. Segundo Wilson Martins364, Afranio Coutinho foi 

um crtico dogmtico, que se empolgava de forma apaixonada e intransigente pelas novas 

aquisi96es intelectuais e, em 1950, renegando suas antigas concep96es impressionistas e 

humanistas, dedicou-se inteiramente s convic96es esteticas mais recentes. Lutou para 

tornar popular a nova crtica, vinda de fora. Sua doutrina, que correspondia え  s tend6ncias 

esteticas da gera9豆o de 45, propunha a substitui9ao da abordagem historiografica ou 

historicista pela analise t6cnica do texto; o abandono dos pontos de referencia pollticos e 

sociolgicos, pelas observa96es puramente literarias ou esteticas. O grande acontecimento 

literario de 1955 foi a publica9ao de A Literatura no Brasil, obra coletiva sob a sua 

orienta9ao, elaborada com o prop6sito de renovar a metodologia historiografica e os 

principios de julgamento literario, mas cujo resultado final nem sempre correspondeu aos 

objetivos propostos 

O debate entre validade da crtica impressionista versus validade da crtica formalista 

desenvolveu-se ainda por longos anos. Contudo, ja em 1956, Eduardo Portella365 declarava 

considerar ultrapassada tal pol6mica. Ele come9ou sua militancia de crtico literario no 

Jornal do Comercio (Rio de Janeiro) afirmando que a obra deveria ser o u nico objetivo 

valido para a crtica, o que significava uma tomada de posi9ao em favor do formalismo 

A nova mentalidade cresceu e dominou, em grande parte, o espirito dos literatos 

brasileiros, de tal forma que se transformou em consciencia coletiva. A primeira 

manifesta9乞o publica do novo estado de espirito ocorreu em Recife, no Primeiro Congresso 

de Crtica e Hist6ria Literhria, em 1960. Aquele ano passou a ser um marco na hist6ria da 

crtica literaria brasileira, assinalando o fim dos estudos individualistas, em escrit6rios 

364 MARTINS, op. cit., 2. ed., 1983, v. 2 

365 PORTELLA, op. cit., 1975 
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fechados e o incio do esplrito de equipe e colabora9乞o cientlfica nos trabalhos literarios 

Tal mudan9a foi tambdm atribuIda ao esfor9o feito pelas Faculdades de Filosofia, onde se 

ensinavam letras 

Dentro do contexto literario acima referido, observamos que, entre os nomes dos 

grandes romancistas estrangeiros mais citados nas diversas publica96es crticas 

encontravam-se frequentemente os de Baizac, Dostoiewski, Flaubert, Gide, Joyce, Kafka, 

Proust, Sartre, Stendhal. Logo, no incio dos anos cinquenta, Proust era reconhecido no 

Brasil entre os grandes nomes do romance mundial. Encontramos referencias a ele em 

textos crticos de diferentes autores apesar de que, naquele momento, apenas come9ava-se a 

traduzir sua obra para o portugus. As referencias ocorriam sobretudo quando os textos 

tratavam da sociedade francesa do incio do seculo ou quando analisavam a utiliza9豆o do 
tempo, a explora9乞o da mem6ria, as novas t6cnicas empregadas na escritura de romances 

Para ilustrar o que acabou de ser afirmado, e exemplar o livro de Temstocles 

Linhares, Introdudo ao mundo do romance366, no qual Proust e citado em diferentes 

capltulos. Ao considerar os aspectos "fic9ao e realidade", Linhares declara que a historia do 

romance se fez segundo dois polos de atra9石o: a fic9乞o, de um lado e a realidade, de outro 

Seguindo este criterio, ele a divide em trs perodos: o do predomnio da fic9乞o, o do 

predomnio da realidade e um terceiro, que aglutina as duas tend6ncias anteriores. Neste 

ultimo, o romance e caracterizado como a sntese da vida em extens乞o e em profundidade, 

iniciando-se com Proust e Joyce 

Do mesmo modo, o capltulo que trata do papel da msica e da psicologia no 

romance nada maise que uma analise da obra proustiana em todos os seus aspectos. Ali 

so abordadas a musica e a psicologia, mas tambem a teoria do esquecimento e da 

rememora9ao, a explora9乞o da memoria, a sensibilidade humana e todas as paix6es, a 

importncia do tempo, o romance como cr6nica de uma sociedade, a g6nese da Recherche 
em Jean Santeuji, as dificuldades e as caractersticas do estilo de Proust 

366農漂r漂tocle450猛需磯ao ao mundo do romance. S含o Paulo 
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A analise foi, em grande parte, baseada nos dois estudos de Tristao de Athayde367 

"A musica em Stendhal e Proust" e "Marcel Proust", sendo que os crticos citados nestes 

dois ensaios sao tambem referidos por Temstocles Linhares. Contudo, mesmo sem ser 

inovador, o texto da ao leitor um panorama fiel da obra proustiana 

Em outro capltulo, ao tratar das rela96es do romance com o cinema, o crtico 

brasileiro se pergunta se este nをo estaria matando aquele, ilustrando sua preocupa9乞o com o 

caso de Proust. Explica que o romancista francs passou toda a sua vida para escrever sobre 

uma epoca que estava ultrapassada, aplicando em seu romance os princlpios, em desuso, do 

lmpresslomsmo puro e fugindo, deste modo,a s tendencias do momento que exigiam da arte 

que eia fosse veloz e movimentada. Com  estas observa96es, o estudo registra um debate 

que estava ocorrendo nos meios literrios: o da substitui9乞o do romance pelo cinema 

Tambem ao analisar o que ele designou de "drama do devenir humano" nos 

romances, o autor compara a evolu9乞o dos personagens nos romances de Roger Martin du 
Gard e de Proust, entre outros. Em Proust, o indivlduo mudava continuamente sem se 

aperceber, enquanto que em Roger Martin du Gard, esta evolu9乞o era o resultado de 

circunstancias, fossem elas reais ou ideais 

No capltulo intitulado "Romance domestico", ilustrado com a obra de Fran9ois 

Mauriac, cujos romances eram vistos como demonstra96es dos valores da famlia francesa 

da e poca, Linhares afirma que o romancista cat6lico escreveu sob a influencia de Proust e 

de Freud, retratando nos seus personagens o drama do ser humano que nao podia fugir de 

seu destino, sempre confrontado com os problemas da carne e do sexo 

Ao tratar da "perfei9ao tecnica" no romance, o crtico vai buscar tambem o exemplo 

de Proust quando se refere a cria9をo dos personagens, pois assim como Joyce, Proust 

apresentou o fen6meno da vida humana de forma ao mesmo tempo subjetiva e objetiva, 

descrevendo o ser real, integral 

Al6m disso, Proust, Joyce e Conrad serviram como parmetros para o estudo da 

tirania do tempo" no romance, ilustrado com a obra de Virglnia Woolf. Esta visava, 

contudo, o oposto da obra de Proust, porque a escritora inglesa n乞o queria recuperar o 
367 ATHAYDE, op. cit., 1927 e 1928 
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tempo, mas destru-lo. Entretanto, o resultado final foi o mesmo nas duas obras: o tempo, 

recuperado ou destruido, foi apreendido na sua ess6ncia 

Se ao falar do romance ingls moderno, Linhares citou Dorothy M. Richardson, 

apresentada ali como a grande concorrente de Proust e Joyce na busca do sentimento 

interior, tambem no capltulo sobre a distin9豆o entre romance e novela, Proust foi citado ao 

lado de Joyce, Gide, Virglnia Woolf, Kafka, como autor de uma obra que n乞o aceitava 

facilmente os criterios estabelecidos para distinguir romance de novela 

Em outros momentos do livro, o crtico recorre a Camus e seu romance do absurdo, 

para expor o que parecia ser tamb6m sua opinio, isto 6 , que os grandes romancistas no 

eram aqueles que escreviam romances a these, mas sim, os rornancistas filosofos, que no 

contavam uma est6ria, mas criavam seu proprio universo, tais como Baizac, Sade, Melville, 

Stendhal, Dostoiewski, Proust e Mairaux; refere-se tambem a obra de Joseph Roth para 

comentar "o fervor e a lucidez da arte" ou a obra de Robert Musil, cujo romance em quatro 

tornos ele compara em extens乞o a Recherche. Entretanto, so neste aspecto Temstocles 

Linhares aceitava o paralelismo entre as duas obras, pois se Proust tinha um plano admirvel 

quando escreveu a sua, Musil nao tinha nenhum, ou talvez tivesse varios, ao escrever seu 

longo romance L 'homme sans qualits 

No capltulo sobre as diferentes formas de expressao do tempo no romance, mais 

uma vez, o nome de Proust encabe9a a lista dos que viam o tempo como uma rela9乞o entre 

o presente e o passado, dando a momentos do passado valor de presente, conforme o 

sentido bergsoniano da dura9乞o realmente vivida 

Na analise das contribui96es do nouveau roman, como nova experimenta9乞o no 
plano do romance, s乞o citados varios autores que, antes do nouveau roman, ansiaram por 

escrever um romance que expressasse de maneira renovadora as rela96es do homem com o 

mundo. Assim, Balzac e Stendhal escreveram o novo romance de 1830, Flaubert o de 1860 

Proust o de 1910, Joyce o de 1920, Kafka o de 1930, pois todas as tentativas de renova9o 

em rela9乞oa s formas estabelecidas pela tradi9ao foram validas. Cita ainda Proust, Joyce e 

Kafka como pioneiros, autores que fizeram uma verdadeira revolu9きo e foram inspiradores 

de escritores do nouveau roman, como Michel Butor ou Claude Simon 
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Como se percebe, a obra proustiana constava entre as conhecidas e referidas como 

das mais importantes da literatura moderna. Isto acontecia tanto nos manuais de literatura 

como o de Linhares, como e principalmente nos artigos de crtica liter自ria. Estes eram 

frequentes nos rodapes dos jornais, pois os anos quarenta e cinquenta tem sido 

considerados como os anos dourados da crtica literria n乞o acad6mica, quando a forma 

caracterstica da crtica predominante no perodo foi a chamada "crtica de rodape"368 

Conforme argumentou Joao Alexandre Barbosa369, no Brasil, a critica de rodape 

permitia ao crtico escrever regularmente, mas sem a obriga9ao de veicular as u ltimas 

publica96es. Assim, podia refletir sobre os topicos mais diversos, em geral de interesse do 

proprio crtico. Desta forma, levava o leitor a sentir a diversidade da literatura e fazia dele 

um companheiro de conversa semanal, regular, com quem trocava ideias e informa96es 

Se por um lado, era dificil para a crtica orientar o leitor no emaranhado de 

publica96es do dia a dia, pois estas proliferavam vertiginosamente, por outro, a critica podia 

despertar o interesse do leitor por certas obras e principalmente, estabelecer rela96es entre 

obras, temas, autores e o mundo. Era uma crtica reflexiva, capaz de transmitir ao leitor a 

paix乞o pela literatura e desperta-lo para todo tipo de problema a ela inerente. Certos topicos 

serviam de articula9乞o entre obras, temas e autores de e pocas diferentes. Assim, o crtico 

regular, escrevendo sobre temas nをo atuais, fazia mais pelo leitor que a simples resenha 

crtica informativa: 

368 Esse tipo de crtica teve sua origem mais remota no folhetim frances, se9ao do jornal 
apresentada no rodapd da primeira pgina, que se prolongava,a s vezes, pelos rodap6s 
da segunda e da terceira p自ginas, constituindo-se mais frequentemente de um 
romance, texto de fic頭o cuja caracterstica principal era a continuidade no nmero 
seguinte do jornal: "la suite au prochain num'ro" O folhetim francs veiculava 
tambdm, embora com menor freq舶ncia, o programa do teatro, assim como notas de 
interesse geral, conselhos de moda, anncios do pr6ximo romance e crnicas 
referentes a vida cultural da cidade. Havia grande liberdade quanto a escolha dos 
assuntos a serem apresentados na se9きo de rodap6, mas predominavam, sem dhvida, os 
romans 戸uilletons. 

369 BAP.BOSA, Joao Alexandre. O elogio da crtica. Leia, S含o Paulo, n. 100, p. 24-25, 
fey. 1987. 
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"Sem a obriga9豆o de ir resenhando tudo o que fosse publicado, mas 
com a responsabilidade de n乞o se ausentar das paginas do jornal, o 
crtico ia aprendendo a ler em p丘blico, socializando as suas leituras 
pessoais num espa9o de discussao coletiva para o qual eram 
convocados outros leitores, que acabavam por estabelecer 
parametros das escolhas e dos juizos dos pr6prios crticos."370 

Assim procedeu boa parte dos crticos brasileiros, nos anos quarenta e cinquenta, 

criando para a crtica de rodap6 um publico regular, uma espdcie de interlocutor que 

compartia com o critico sua experiencia de literatura 

O perodo compreendido entre 1948 e incio dos anos sessenta foi sem d丘vida o 

mais rico em publica96es, sobre a obra de Proust no Brasil, proliferando principalmente 

cr6nicas em rodap6s de jornais e ensaios crticos, muitos dos quais reunidos em coletaneas 

Em 1956 foi publicada a tese de Alvaro Lins, que havia sido defendida em 1951, intitulada 

A Tcnica do romance em Marcel Proust371, trabalho que teve como preocupa9ao central 

os crit6rios t6cnicos adotados por Proust na elabora9乞o de seu principal romance 

Este capitulo abordar preferencialmente duas publica96es que, dentre as que 

revelaram preocupa9豆o com a t6cnica de elabora9乞o da Recherche, tiveram grande 

repercuss乞o no contexto da crtica proustiana. Primeiro, comentaremos a publica9ao de uma 

cr6nica de Manuel Bandeira em 1937, no qual o poeta faz um estudo sobre a t6cnica de 

cria9乞o dos personagens do romance proustiano, antecipando, pelo seu tema, uma 

preocupa9ao que se acentuaria nas d6cadas seguintes. Em seguida, ser自  analisada a tese de 

Alvaro Uns, considerada entre as maiores, sen乞o a maior contribui9五o da crtica brasileiraa 

exegese proustiana. 

5.1. 0 lapso revelador 

Manuel Bandeira, junto com Carlos Drummorid de Andrade, esta entre os que no 

foram imediatamente conquistados pela obra proustiana. A princpio, ambos se mostraram 

370 Jbidem, p. 24 

371 LINS, op. cii., 1956 
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esquivos e ate mesmo avessos ao estilo do escritor franc6s, conforme deduzimos de uma 

carta sua a Carlos Drummond de Andrade, datada de 31 de agosto de 1925, onde escreveu 

"C que assina a nota crtica sobre o livro de Cr6mieux 6 voc6? Achei 
admiravel e concordo em cener0'n丘mern p n2qn r八n，ハ Il”。示ニコ二  ー  ーーーーー一ーー  ー‘''bv"v‘、・与  “'"“しl、ノじしaさu しum o uue rnz nn 
Prrilc+"372 

Conhecendo o teor do texto de Drummond, ja analisado antes, sabemos que tal 

observa9ao nao deixa duvidas quanto a reticencia de Bandeira ao estilo proustiano 

Alem de expoente da poesia moderna brasileira, Manuel Bandeira foi cronista, 

crtico de artes e letras, historiador literario, exegeta, epistolografo e tradutor. A 

importancia de sua obra literria foi bem definida por S6nia Brayner, organizadora de uma 

coletanea de textos crticos escritos no Brasil sobre o poeta, quando declarou que 

"[...,J sua obra, importantlssima como express豆o de lirismo individuaL 
ao lado das maiores que produziu o pals,6 tambem, do nontode 
vista historico, uma ponte ou encruzilhada, aue teve o condo de 
impulsionar a renova 乞o estetica, depois de sentir o esgotamento das 
fnrmicz nrPcrPccりc "373 

Seu primeiro livro, A cinza das horas, de 1917, traz as marcas da influ6ncia do 

simbolismo, o que nao surpreende, pois sua poesia surgiu na fase de sincretismo parnasiano- 

simbolista, que precedeu a Semana de Arte Moderna de 1922. Ja em 1919, custeada pelo 

pai do poeta, saiu a publica9乞o de Carnaval, diante da qual a gera9ao paulista, que iniciava 

a revolu9ao modernista, mostrou grande entusiasmo, notadamente pelo poema "Os sapos", 

ali incluldo, que foi considerado por Sergio Buarque de Holanda como o "hino nacional dos 

modernistas". A partir de ent乞o, Manuel Bandeira passou a fazer parte do grupo modernista 

e sua contribui9乞o temtica e tecnica foi decisiva para a revolu9乞o vanguardista de 22 

Conforme dados da cronologia de Manuel Bandeira, escrita por ele mesmo374, 

documento minucioso e cuja autoria justifica a expectativa de corre9をo insuspeitavel, foi em 

372 PY, Fernando. Bibliografia comentada de Carlos Drummond de Andrade, 1918/1930. 
Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, 1980, p. 62. 

373 BRAYNER, S6nia. Manuel Bandeira [seleぐdo de textos]. Rio de Janeiro: Civiliza9o 
Brasileiraf[NL, v. 5, p. 10, 1980. Cole盛o Fortuna Crtica. 

374 Jbidem,p. 11-21. 
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1920 que ele escreveu trs de seus livros: O Ritmo dissoluto, Libertinagem e Crnicas da 

Provncia do Brasil, assim como muitos poemas de Estrela da Manh. Ainda, segundo esta 

cronologia, foi em 1936 que a Civiliza9乞o Brasileira editou o livro Crnicas da Provncia 

do Brasil, escritas para os jornais A Provncia, do Recife, Di ario Nacional, de Sao Paulo e 

O Jornal, do Rio de Janeiro. 

Nesta cronologia ha inumeras referencias aos seus trabalhos de tradu9豆o, pois alem 

das muitas tradu96es de pe9as teatrais, ele traduziu romances. E curioso, porem, observar 

que o poeta-tradutor nao se referiu a tradu9ao que fez do quinto volume da Recherche 

Observamos tambem que na produ9乞o em prosa, publicada pela Nova Aguilar375, o 
nome de Proust e citado duas vezes, em cr6nicas diferentes. Na primeira, "Declara9ao de 

Amor"376, escrita em 4 de setembro de 1957, o poeta dizia-se apaixonado pela Holanda, 

depois de uma viagem por aquele pals. Visitou Deif, que continuava linda como nos tempos 

de Vermeer, mas nao teve ocasio de localizar "a famosa vista Jo mestre, com seu paninho 

de muro amarelo tao exaustivamente analisado por Proust em La Prisonniere". De alguma 

forma, esta indica9ao, en passant, e indlcio do estreito contato de Bandeira com o romance 

proustiano. Na cr6nica "Botto, inventor"377, escrita em 25 de mar9o de 1959, falando sobre 

as improvis6es das quais o poeta Botto era capaz, aparecem os nomes de Gide e Proust no 
relato de uma anedota. 

A pequena cr6nica, intitulada "No mundo de Proust"378, teve um papel precursor na 

preocupa9ao com a tecnica empregada pelo escritor francs na cria9乞o dos personagens de 

seu romance. Ela testemunha que, naquele momento, o poeta ja reconhecia os valores da 

obra de Proust, confessando, de inlcio, o prazer que sentia ao l6-la 

"TTn,i das delicias ,4, rnmnnnA -i- prハ1，。＋ ‘ 一”z、パ  .一  . 一  - 一  -一 一ー‘" "“。  “し』ハノlaJ uUiuLuaiiじじ  ue rroust e aue ele e chein de 
S iirnrPSac. ( 1 4 +,- , e a RllrnrPqq epr らe 、lA一。 ”ーーhl”一～一‘ーエーーーー  」！  。“'r~J"‘工  J よ  cW uc a さ  uipresa ser as vezes moralmente desagrad合vel 
flin Ihe fira r S Qhfr ,L de 1ici... nnrnl - - pl，、十ハAり  。，,r一ーこ  L二  ーー、’ ー～  ー‘"v ロ“vv」 uし  uciiしia, porque em toaa sumresa ha n 
elemento infeIeCfua1 de conhecimentn mlP rpelll十。  。”, -～ー一．、ー一  一  rー……～ …～~v'""l“ししUI1LL し11I1じ11.() que resuita em gozo nara a 
inteligencia." 	 ー  

375 BANDEIRA, Poesia Completa e Prosa, op. cit 
376 Ibidem, p. 529-530 

377 Ibidem, p. 686 
378 BANDEIRA, op. cit., 1937 
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A principal contribui9乞o do referido estudo para a crtica proustiana foi identificar 

num lapso da publica9ao, o procedimento empregado por Proust para criar seus 

personagens. Estes se parecem tanto com seres reais, que os leitores tendem sempre a 

procurar os seus modelos. Na verdade, revela-se ali como os personagens da Recherche 

foram criados, laboriosamente compostos, com tra9os e caractersticas observados em 

alguns contemporneos do autor. Mostra-se como, pela observa9ao dos mnimos detalhes 

(um olhar, um gesto, uma frase), das circunstncias em que estes detalhes ocorriam e se 

repetiam, Proust criou verdadeiras leis do comportamento humano, que podem ser 

aplicadas tanto aos seus contemporneos, como a todos os homens em situa96es anlogas 

Bandeira explica a tecnica empregada por Proust fazendo o paralelo entre a 
descri9きo de Legrandin, em Albertine Disparue e a descri9乞o de Saint-Loup, em Le Temps 

retrouv, onde, pela semelhan9a no procedimento dos dois personagens, Proust procurou 

evidenciar caractersticas comuns do comportamento dos homossexuais 

Eis os trechos que desvendaram o segredo proustiano a Manuel Bandeira, O 

primeiro, em ALbertine disparue (A Fugitiva, quarto volume da edi9乞o brasileira) 
re琵rindo-se a Legrandin 

"Como as mulheres que sacrificam resolutamente o rosto a esbeltez 
do talhe e n乞o deixam mais Mariembad, Legrandin tinha tomado o 
aspecto desenvolto de um oficial de cavalaria. A propor9乞o que mr 
de Charlus se tornara pesado e embrutecido, Legrandin estava mais 
esbelto e rapido, efeito contrrio de uma mesma causa. Ele tinha o 
hbito de frequentar certos lugares de ma fama, onde nao gostava 
que o vissem entrar ou sair: sovertia-se nples" 

O segundo, em Le Temps retrouだ（O Tempo redescoberto, setimo volume da 

edi9ao brasileira), aplicado a Saint-Loup, que sofrera a mesma transforma9乞o de Legrandin, 
tendo-se revelado tamb6m homossexual 
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"Estava bem diferente daquele que eu conhecera. A sua vida nao o 
tinha engrossado, como a mr. de Charlus, muito ao contrario. 
operando nele uma mudan9a inversa, tinha-lhe dado o aspecto 
desenvolto de um oficial de cavalaria - e embora houvesse dado a 

demiss乞o por ocasiをo do casamento - a um ponto como jamais 
vera. A propor9乞o que mr. de Charlus se tornara pesado, 
erto, como certas mulheres que sacrificam resolutamente o rosto 

ao talhe e a partir de um certo momento no deixam mais 
Mariembad, se tornara mais esbelto, mais r自pido, efeito contrario de 
um mesmo vcio. Essa velocidade tinha de resto diversas raz6es 
psicol6gicas, o receio de ser visto, o desejo de n乞o parecer ter esse 
receio, a febrilidade nascida do descontentamento de si e do t6dio 
Ele tinha o hbito de frequentar certos lugares de m自  fama, onde, 

no gostava que o vissem entrar ou sair, sovertia-se para 
er aos transeuntes mal6volos o menos possivel de superficie, 

como se procede a um assalto." 

Como os dois volumes foram editados postumamente, suas provas tipograficas no 

foram revisadas pelo autor, que provavelmente teria suprimido a repeti9乞o na descri9乞o dos 

dois personagens, pois ali sao empregadas praticamente as mesmas palavras 

O pequeno ensaio de Manuel Bandeira destacou-se num momento em que o enfoque 

da crtica dirigia-se preferencialmentea s mensagens sociais ou pollticas das obras. Fugindo 

atend6ncia geral, o poeta ocupou-se apenas com o carter literario do texto que analisou, 

conforme faria tamb6m, posteriormente, Alvaro Lins 

5.2. 0 critico proustiano por excelencia 

5.2.1. Principios criticos 

Foi no ambiente provinciano do Nordeste do incio do s6culo, por6m aberto a s 

influ6ncias estrangeiras, principalmente europ6ias, que se formaram os alicerces da 

personalidade de Alvaro Lins, pernambucano de Caruaru. Nibo Pereira contou que, naquela 

epoca, quando os "autores franceses dominavam a cena", Alvaro Lins foi muito 

impressionado por Jacques Maritain, como tambem por Leon Bloy, Charles Pguy e Henri 

Massis, tendo estes autores contribuIdo para formar o pensamento daquela gera9ao que 
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acreditava nas for9as eternas do espIrito. Alvaro Lins participou tambem da Congrega9o 

Mariana da Mocidade Acad6mica, completando ali a sua forma9乞o humanistica 

Assim, o crtico literrio nasceu na Faculdade de Direito do Recife e na 

Congrega9ao Mariana, ligado a uma gera9きo dominada por uma literatura altamente 

subjetiva e espiritualista. Dentre os vrios representantes desta corrente, Alvaro Lins 

admirava muito especialmente Tristao de Athayde. Mas, embora tendo experimentado em si 

a propria f, nをo chegou a fixar-se inteiramente nos ensinamentos de Tomas de Aquino 
Jacques Maritain, Jackson de Figueiredo ou Tristo de Athayde. Prova disto e que, mesmo 

catolico, leu, cultuou a obra e escreveu um livro sobre E9a de Queiros, condenado no Index 

Librorum Prohibitorum. Como consequencia desta ousadia, foi despedido do Colgio 

Nobrega, onde ensinava Historia da Civiliza9ao e passou a ocupar a mesma cadeira, deixada 

livre no Colegio Eucarstico por Nibo Pereira, que deu esse depoimento 

"Ele ocupou a ctedra com o brilhantismo de sempre. Era ja o mestre 
que se emplumava para o Colgio Pedro II, para onde entrou dennis 
de memorvel concurso com a sua tese magistral sobre Mrc'e1 
Proust e a sua tecnica de romance. Livro que me parece sem igual na 
bibliografia nrnIgti2n,l br2ci1i;r。  "379 

Alem de professor, Alvaro Lins destacou-se na carreira jornallstica, pois foi para o 

jornal que escreveu os artigos que o consagraram como crtico literario. Reuniu a produ9o 

crtica de sua militancia semanal no Jornal de Crtica, publicado em sete s6ries: primeira 

serie, em 1941; segunda s6rie, em 1943; terceira serie, em 1944, quarta serie, em 1946 

quinta serie, em 1947, sexta serie, em 1951; setima serie, em 1963. Alvaro Lins ocupou-se 

tambem com campanhas jornallsticas e desempenhou cargos no governo e na diplomacia, 

sobretudo entre 1954 e 1959, mas nunca deixou de lado sua atividade de crtico literario 

Antes de abordarmos a exegese que fez da obra proustiana, consideramos 

enriquecedora a inclus乞o, neste capltulo, de alguns aspectos do pensamento do crtico 

nordestino, que contribuirao para que se compreenda melhor o enfoque adotado por ele em 

seu estudo da Recherche. 

379 PEREIRA, Nibo, op. cit., 1985, p. xiv 
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O livro de Ant6nio Brasil380 sobre o pensamento crtico de Alvaro Lins ressalta a 

lucidez que este tinha na visao do fen6meno literario. Assim, na controvertida questo sobre 

a defini9乞o de crtica literaria como arte ou como ci6ncia, ele optou por uma posi9o 

conciliatoria, afirmando que o verdadeiro crtico devia ser um erudito e um impressionista: a 

partir da erudi9ao, atingir o impressionismo 

Em suas analises, Lins partiu sempre da leitura atenta do livro a ser criticado, 

deixando em segundo plano crticas anteriores. Reabilitou, assim, escritores ou Crticos que, 

segundo clich6s dominantes e julgamentos petrificados, eram considerados de menor valor, 

como no caso de Jose Verssimo. Tambem procurou realizar a crtica em rela9乞o direta com 

o ambiente historico, social e cultural em que o livro estudado havia sido redigido 

O crtico brasileiro foi exemplo de independ6ncia intelectual, n乞o aceitando a arte 

pela arte que, segundo seus princIpios, destitula de substancia humana a cria9ao estetica, 

nem concordando com a arte naturalista que, para ele, levava o fen6meno est6tico a um 

primarismo vulgar, ao colocar na obra de arte a realidade em seu estado bruto 

No momento em que a revolu9豆o de 22 parecia querer instaurar-se como verdade 

absoluta, ele procurou mostrar que o Modernismo estava superado, que deveria ser 

substituldo pelo Moderno, renovador e dinをmico. Procurou fazer ver que o regional no 

podia ser um clrculo fechado, mas tinha que se abrir para o universal; mostrou que a 

literatura nao devia ser realizada sem o sentimento do mundo e o drama humano de que 

estava imbuida. 

Nos anos quarenta, quando havia ainda muita confus乞o entre ser modernista e ser 

moderno, Alvaro Lins defendeu a ideia de que o Modernismo fora um movimento com 

epoca determinada e objetivos precisos, tivera dura9乞o limitada e ja terminara. Afirmava 

que a literatura moderna era aquela que estava em conformidade com o seu tempo, 

enquanto que, naquele momento, alguns grupos ainda combatiam o Modernismo como uma 

"novidade", o que de fato ele deixara de ser. Contudo, nunca deixou de interpretar "a 

moda", argumentando que todo modismo tem uma significa9ao propria e n乞o deve ser 

380 BRASIL, Ant6nio. O pensamento crtico de Alvaro Lins. Rio de Janeiro・  Josd 
Olympio, Recife: FTJNDARPE, 1985, lSOp 
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ignorado, porque, por mais fugaz que seja, representa sempre uma raz乞o de ordem pessoal 

ou social. 

Em sua atividade literhria, o crtico pernambucano julgou com dureza os pseudo- 

literatos, os que se lan9avam a literatura sem o devido amadurecimento. Suas crticas duras 

lhe valeram muitos inimigos, mas assumiu conscientemente o papel de expulsar os 

vendilh6es do templo. Pregou que a fun9乞o do romancista era recriar a realidade e 

reconheceu, no momento mesmo da estr6ia, em 1946, a qualidade da obra de Guimar乞es 

Rosa, mostrando de que maneira este soubera recriar a vida e a linguagem da gente do 

interior de Minas. 

Al6m disso, constatou que o romance moderno apresentava um tipo de fisionomia 

diferente dos romances anteriores, o equilibrio que se percebia num romance realista, como 

o de Flaubert, n乞o era mais o mesmo no romance contemporaneo. O crit6rio de 

reconhecimento passara do plano objetivo para o plano subjetivo, pois cada romancista 

resolvia o problema conforme suas tend6ncias pessoais e segundo as necessidades do tema 

que abordava em seu romance 

Ant6nio Brasil cita o seguinte trecho de O Relgio e o Quadrante, onde Alvaro Lins 

explicava a sua preocupa9乞o com o problema da t6cnica no romance 

"[o romance moderno tem] uma insacivel ambi9をo de conquista 
literaria, como uma ambi9ao sem limites no caminho de novas vis6es 
e de desconhecidas adapta96es da vida real na vida imaginativa. Ele 
esth possuido de um estranho anseio de tudo ver e de tudo exprimir 
artisticamente. E era natural que a forma viesse acompanhar essa 
aventura do espirito. Dessa circunst合ncia surgiu o problema da 
t6cnica como o mais ligado ao romance. N乞o se deve por6m, 
confundi-lo com a simples "composi 9ao", mas antes identificar o seu 
destino com o da "constru9乞o". Toda a estrutura de um romance 
moderno implica uma esp6cie de arquitetura literaria."38' 

Assim, via a tecnica como resultado do talento de cada um e nao como uma regra 

literaria, como ttica de que se vale o escritor e que faz com que sua obra ven9a o tempo 

exista para al6m de sua e poca. Para ele, a tecnica revelava-se fundamentalmente em dois 

38' LINS, Alvaro. O Relgio e o Quadrante. Rio de Janeiro: Civiliza頭o Brasileira, 1964, 
p. 303, apud. BRASIL, ibidern, p. 61 
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aspectos: na cria9ao dos personagens e na verossimilhan9a da estoria e do ambiente, para 

dar ao leitor, nao a sensa9ao de uma realidade existente, mas de uma realidade posslvel 

Ao constatar que o romance brasileiro dos anos quarenta n乞o se enquadrava na 

estetica at6 ent乞o aceita e reconhecida, explicou que tambem tinham sido desconcertantes 

para os crticos da e poca os processos utilizados por escritores como Proust, Gide, Virglnia 

Woolf, Hemingway, mas logo depois suas obras foram aceitas como romances 

Reconhecendo o fasclnio pela documenta9乞o social, proprio do romance dos anos 

quarenta, Alvaro Lins alertou para o fato de que o romance n豆o se podia restringir a sua 

fun9乞o social e esquecer sua realiza9ao estetica. O romancista podia e devia refletir as 

tendencias de seu tempo, assim como podia e devia alterar as normas praticadas por seus 

antecessores, mas tudo isto embasado em sua viv6ncia, fugindo da generaliza9ao, quee um 

processo da ci6ncia e chegando a individualiza9ao, que e um processo do conhecimento 

estetico. Criar sem ignorar o publico, mas voltando-se para dentro de si 

Em Literatura e vi山仇erria. Notas de um diario de crtica382 percebe-se a 

presen9a da leitura da obra proustiana nas anota96es informais de Alvaro Lins. No primeiro 

volume, que contem as notas escritas entre 1939 e 1943, aparecem refer6ncias a Proust em 

rela9乞o a tr6s diferentes temas 

A primeira, uma nota curta, diz simplesmente 

"Os romances de Proust esto cheios de Jeー  rnas cb irn____._ i- . 	 -. ．、 	 一 	 ー  ーーーー  ーー  ーー 	‘""'J “レ  .3Ii1 ，ノC uuc 

Esta observa9乞o sup6e uma leitura reflexiva da obra a qual se refere 

Em outra nota, feita apos a leitura de um ensaio sobre poesia e filosofia, Alvaro Lins 

constata que havia sempre uma certa harmonia entre o sistema filosofico e outras atividades 

de um mesmo perodo, inclusive a literatura. A nota termina com a seguinte reflexo 

382 LINS, Alvaro. Literatura e vida literria. Notas de urn didrio de crtica. Rio de 
Janeiro: Civiliza9ao Brasileira, 1963, 2 v. em 1, 237 p. 

383 Ibidern, p. 81 
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"A literatura de hoje, do mesmo modo, encontra-se dominada nela 
atmosfera da filosofia bergsoniana ou da filosofia marxista. ' Os 
leitores e os autores encontram-se dentro de um mesmo esnrito. a 
despeito de qualquer conhecimento de Bergson ou de Marx os quais, 

. , 	 ． 	 ー 	 』 	 ー  ’ 
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dois int6rpretes e representantes da sua d poca. Um Proust e um 
Joyce - eis dois romancistas que exprimem a 6 poca bergsoniana."384 

Os dois romancistas citados - Proust e Joyce - exerceram especial atra9豆o sobre 

o crtico brasileiro, o que demonstram as frequentes referencias e os estudos aprofundados 

que dedicou a s obras dos dois escritores 

Em varios artigos do Diario de Crtica, verificamos a preocupa9乞o de Alvaro Lins 

em explicar a coincidencia de temas desenvolvidos em diferentes a reas das ci6ncias 

humanas, como resultado do esplrito da e poca. Nas notas CLXIII e CLXIV, o nome de 

Proust volta a ser citado. Na primeira, o romance e visto como uma super-realidade e uma 

super-verdade, que nao se deve confundir com a realidade e a verdade, sob pena de perder a 

sua caracteriza9ao como obra de arte 

"No romance antigo como no moderno, num Dostoievski, num 
Baizac, num Proust, num Gide, num Huxley, num Mauriac - sao a 
"loucura", a contradi9乞o, a incoerencia, a descontinuidade, que nos 
transmitem, com mais realismo, uma sensa9ao de arte. Nenhum deles 
se disp6s a transmitir a realidade da arte com a realidade da nossa 
vis乞o ordinhria."385 

Na nota seguinte386, Lins reflete sobre a mudan9a nos criterios da aprecia9o 

estetica de um tempo para outro, o nome de Proust aparecendo em oposi9ao ao de Zola, 

ilustrando a afirma9乞o de que nos tempos atuais podia-se aceitar, em arte, a compreenso 

de dois artistas diferentes, o que nao ocorria em polltica, ci6ncia ou religio 

Nas notas escritas entre 1944 e 1953, encontramos uma reflexao387, mais longa que 

a media das outras reflex6es do livro, tratando de uma afirma9ao que seria a chave para a 

interpreta9乞o da Recherche. Lins parte de dois trechos do romance proustiano: um deles 

384 Ibidem, p. 106-107 

385 Ibiden:, p. 109 

386 Jbidem,p. 109-110 

387 Ibidern, p. 200-202 
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narra o episodio do cha com madeleines, em Dii cl de chez Swanii; o outro trecho, em 

Sodome ei Gomorrhe, conta a segunda visita do Narrador a Balbec, quando, ao se abaixar 

para descal9ar as botas, ele se deu conta da aus6ncia da avo, falecida ha um ano. Este 

trecho, segundo Alvaro Lins, conteria todo o esprito do romance: "Car aux troubles de la 
m'mojre soft liお声可 les intermiuences dii coeur" 

A ssim o crtico brasileiro explica a fun9ao do que ele chamou de "lei psicolgica" no 

contexto do romance proustiano 

"Estabelecida sua lei psicolgica, estava Marcel Proust apto a ver, 
por interm6dio dela, toda a rela9えo que havia a estabelecer entre o 
presente e o passado, entre sensa96es e lembran9as. E compreendeu 
s6 entao, como desfecho do que ele chamava "aventura de uma 
voca9豆o", que tudo aquilo iria concretizar-se pela transcendencia em 
termos de arte."388 

Sua sensibilidade diante da obra proustiana e a vis乞o lucida dos princpios que regem 
a Recherche estao presentes nesta nota e sao um prenuncio da profundidade da analise 

empreendida na tese. No entanto, em 1941, no incio de sua carreira literaria, num 

comentario sobre a situa9乞o do romance moderno389, Lins ja identificara com precis乞o o 
papel relevante da obra proustiana na literatura universal 

Ele explica, ali, que o romance tradicionalista do seculo XIX, de carater 

essencialmente francs, sofrera grandes transforma96es sob a influ6ncia de duas correntes: a 

do romance ingl6s e a do romance russo. O romance ingl6s representado por Emily BrOnte e 

o russo, por Dostoievski, foram os verdadeiros precursores do romance moderno, enquanto 

que Marcel Proust foi o ponto culminante da transforma9ao, tornando-se a sua figura 

central. 

Para Alvaro Lins, Proust estava entre os romancistas que garantiram ao romance do 

seculo XX o seu sucesso e a sua perman6ncia como manifesta9ao artlstica, porque o 

renovaram num duplo sentido - o do tempo e o do espa9o - ampliando as possibilidades 

388 Jbidern, p. 202 

389 LINS, Alvaro. Jornal de Crtica - 10 srie. Rio de Janeiro: Josd Olumpio, 1941, P. 38 
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literarias do genero que, para muitos crticos, entre eles Ortega y Gasset, pareciam estar se 

esgotando. 

A setima serie do Jornal de Crtica39o reuniu documentos publicados em 1952, no 

Correio da Manh, apos um perodo de aus6ncia de tr6s anos, durante o qual o crtico 

recolheu-se para revisar ideias e convic96es. Alem disto, foi neste perodo que ele se 

dedicou a prepara9ao da tese do concurso para a ctedra de literatura do Col6gio Pedro II 

Nessa serie, mais que nos trabalhos anteriores,e perceptvel a presen9a de Proust 

Atribulmos o fato tanto a uma afinidade natural nas quest6es da arte, como tambem e mais 

provavelmente, a influ6ncia decorrente da leitura e da analise aprofundada da obra de 

Proust, pois os textos ali incluldos foram escritos imediatamente apos o perodo de 

"reclus乞o proustiana" do crtico brasileiro, conforme ele mesmo confessou no posfcio da 

obra. 

Uma anlise das opini6es expressas nas "Notas de um dirio de crtica", escritas 

entre 1939 e 1943, em paralelo com as observa96es da setima serie do "Jornal de Crtica", 

provindas de documentos publicados em 1952, aponta para a evolu9乞o do pensamento do 

crtico na dire9ao de uma estetica, cujas caractersticas aproximam-se muito dos princlpios 

defendidos por Proust em sua obra. E ilustrativo disto o texto "O mundo das imagens"391 

datado de 26 de janeiro de 1952, uma confiss豆o de f escrita imediatamente apos o 

concurso no Colegio Pedro II. Ali o autor explica que, naqueles tr6s anos de aus6ncia da 

crtica literaria, procurou refletir sobre suas ideias, de tal forma que coisas que antes lhe 

pareciam valores essenciais da arte passaram a ser vistas por ele apenas como mitos 

"Na medida, porem, em que via cair, a meu lado. tantos mntivt- 
f e confiana, cresciam - tambem, dentro de mim『  os mntivnc i-ba 
confian9a e f na Literatura, assumindo a realizacoes titii' n, 
minha viso, o carter de um valor humano de transcendincia em 
termos suficientpg P qhcハb，十ハ。  "392 

390 UNS, Alvaro. Jornal de Critica - 7o s'rie. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1963, 325 p. 

391 Jbidem,p. 13-20 

392 Ibidern, p. 14 
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Esta declara9ao de f no valor supremo da arte indica o quanto Alvaro Lins 

incorporou os princlpios esteticos da obra proustiana que estudara no perodo 

imediatamente anterior. 

O crtico explicou tambem porque afirmara que o mundo do artista era o da simples 

imagina9ao, afirma9ao que lhe valeu ataques indiscriminados. Falar do mundo imaginario do 

artista significava referir-se ao mundo das imagens por ele criadas, sem que isto se constitua 

em fuga ou trai9乞o, pois sao imagens geradas pelo contato do artista com a realidade de seu 

ambiente social. Tais imagens, uma vez criadas, se tornam independentes da realidade que 

as sugeriu, passando a integrar a super-realidade do mundo imaginario. Conceito 

semelhante foi pregado tambem por Paul Valery, quando afirmou que a coisa efmera 

tornava-se profunda no ato da cria9乞o artstica, n乞o valendo a coisa retratada em si mesma, 

mas a forma em que foi recriada artisticamente. Tais princlpios, que se aplicam 

integralmente a obra proustiana, a legitimaram como obra de arte aos olhos de Alvaro Lins 

Por esses mesmos motivos, no texto "Beatitude e Dana9乞o"393, datado de 16 de 

fevereiro de 1952, ao comentar o livro Liぐ6es de Abismo de Gustavo Cor9乞o, Alvaro Lins 

no o caracterizou como romance, O livro de Gustavo Cor9ao tendia mais ao ensaio, ponto 

forte de seu autor, onde o conhecimento e os recursos a inteligencia, sobrepujavam o uso da 

emo9乞o e da sensiblidade. Faltou ali o plano da imagina9ao que devia dominar na obra de 

fic9乞o. O problema foi ilustrado da seguinte forma 

二
[...,] lembraria os casos de Marcel Proust. James Joyce e A1dA11 

Huxley, muito abundantes todos tr6s em ideias e na DOSSe de arnd 
cultura: os dois primeiros fizeram obras de rornancistf n i'ili'imrj 
jamais conseguiu passar, inteiramente, do ensaio pa;ao romance,"394 

A analise do livro de Albert Camus, L貿bmme rvolt 395, texto que e datado de 19 

de abril de 1952, poucos meses apos a defesa da tese no Colegio Pedro II, discorre sobre a 

quest乞o da nusea e da revolta do homem contra a sua realidade, Ali, Lins ressalta que 

Albert Camus colocou em seu romance o problema da revolta na arte e que, para o escritor 

393 Ibidern, p. 36-43 

394 Ibiden,, p. 40 

395 Jbidern, p. 75-82 
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franc6s, os dois tipos mais representativos de romance, onde se apresentava artisticamente a 

express乞o da revolta, eram os romances norte-americanos e o romance proustiano. Esta 

observa9をo de Albert Camus foi retomada na tese de Lins sobre a obra proustiana, onde 

explica que, no intento de criar uma obra de fic9ao como se fora um outro mundo de 

verdade, um universo pessoal e fechado, Proust fizera as vezes de um deus, pois visando 

uma eternidade sem Deus, revelara em Le Temps Retrouv a revolta do homem contra a sua 

condi9乞o de mortal 

Em outros dois artigos, publicados cinco anos mais tarde, Alvaro Lins voltou a 

reportar-se a obra de Proust ao analisar teorias referentes ao romance 

No texto "O romance ante a flsica e a fllosofla"396, datado de novembro de 1957, 

afirma que cada e poca tem uma maneira propria de expressar-se culturalmente, express6es 

que se configuram sob o impacto de fatores econ6micos, universalizando-se em frmulas 

gerais e nacionalizando-se em realiza96es locais ou particulares 

“「． ..l a Filoso6a ,4e 'De _-_._-. A t-.i-.po HA l .，、。＋。  .” 一  .l、  -一一一二1！一一」  1…」 “ よ “vo、ノL"luc 1コじI呂son, a risica ce tinstein e . Psic2nA1iRe dP 
i- rei ri、  1fr exelllnln cnrreql、nn ip - - ハorハ”ー～“、一山、ー一 T‘一1 一 n '~"“・  i--' しAし」  iipiu, uo1iじsponuem os romances de um Ith1r g vcvi- 
fll ItaIit . rIe iri 	 り  Froh一。  Aハーーー  T一一一一  T一  ‘…A'"""'“し “"l よvよalしじ」  ri oust, na rranCa. ae um James Tnvce nq 
Inglaterra."397 

Ressalta, contudo, que isto no se verifica em termos de identidade perfeita nos 

processos ou nos fins, nem esta unidade deve necessariamente ocorrer dentro das 

concep96es da obra de um mesmo romancista. Como exemplo, recorre a Joyce e Proust 

mostrando que, enquanto o romancista ingl6s tentara concentrar o "tempo", o franc6s 

operara em termos de distor9乞o e discontinuidade do "tempo", ate chegar a dissolu9ao de 

horas e dias, como divis6es meramente convencionais. Dentro dessas concep96es, suas 

obras no se identificavam, embora pudessem ser aproximadas, sob outros aspectos, com a 

filosofia de Bergson e a fisica de Einstein 

O crtico brasileiro acreditava que havia uma diferen9a que podia ser generalizada 

enquanto os romancistas modernos praticavam uma filosofia de "sonho", voltada para o 

396 Ibidern, p. 295-30 1 

397 ibidem, p. 296 
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passado, a filosofia de Bergson era a da a9乞o, voltada para o futuro. No caso especfico de 

Proust e Bergson, para o primeiro o tempo operava em "discontinuidade", para o segundo, 

o tempo se revelava na "continuidade do movimento". Alem disso, a importancia atribuIdaa 

no9ao e ao valor do tempo era propria de toda a filosofia contemporanea, nao se 

restringindo a Proust ou a Bergson398 

Conforme explica Ant6nio Brasil 

"E num panorama assim complexo, repleto da mais variada coIoracn 
humana, que se realiza como crtico um Alvaro Lins: estudando o 
sopro de vida supra-real existente nos personagens de um grande 
romance, em compara9豆o com a vida real: em comnaracao, 
sobretudo, com a maneira como o autor se move nessa vida chamada 
real e a transcende no romance. Foi esse fasclnio nela recriacao da 
vida em literatura que levou-o a analisar a obra de Marcel Proust, da 
tornando-se, sem nenhuma d立vida, o seu melhor analista "399 

As excepcionais caractersticas da personalidade literaria de Alvaro Lins, assim 

como as concep96es crticas pelas quais guiou-se com a necess自ria coerencia, contribulram 

para que fosse considerado o crtico brasileiro de Proust, com sua tese de concurso "Da 

tecnica do romance em Marcel Proust"400, defendida em 1951 e depois transformada em 

livro. Reconhecendo como poucos o valor artlstico de uma obra literaria, colocou a obra 

proustiana no centro de seus estudos crticos 

5.2.2. Em busca da t6cnica proustiana 

Pela grande importncia que tal tese assumiu dentro da recep9ao crtica da obra de 

Proust no Brasil, interessa-nos expor as condi96es em que foi apresentada, assim como os 

topicos ali desenvolvidos, suas dvidas com alguns estudos que a precederam e as 

conclus6es a que chegou 

398Num artigo intitulado 'Proust e Bergson", publicado nrimeiro n n ('cn.rejo da ManhD1 - A 	__. A .c__ 
票g!janei熱讐賢讐9 e depois na Proustiana Brasilel蔵mcmえ姦g蒜i纂I 
鷲讐貿

co皿血no・ dlZendo que -鷲讐貿 co皿血no・ dlZendo que nきo se pode negar a di雨  -師  --je "'-'-&.LJ IJ1afirma o contrrio, dizendo que no se pode negar a dvida do primeiro para com o 
segundo. 

399 BRASIL, op. cit., 1985, p. 55 

400 UINS, op. cit., 1956. 
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Conforme ja referimos, A Tcnica do romance em Marcel Proust40' foi uma tese de 

concurso, apresentada por Alvaro Lins em 24 de novembro de 1951, com vistas a um posto 

de Professor Catedrtico de Literatura, no Colegio Pedro II, do Rio de Janeiro 

Segundo a descri9乞o detalhada do evento, assistido e narrado por Brito Broca402, o 

salo nobre daquele estabelecimento de ensino estava quase repleto por um publico de 

intelectuais em grande expectativa. Tinham conscincia de que o acontecimento a ser 

presenciado era no mnimo inusitado: a defesa de uma tese sobre Proust, escritor nada 

acad6mico, num estabelecimento reconhecidamente religioso e tradicional, O escritor 

franc6s era considerado um revolucionario no sentido estetico e e tico, sendo que, mesmo 

naquele momento, ainda escandalizava certo publico de leitores cultos. Como o ensino da 

literatura no Colegio Pedro II fosse bastante acad6mico e rotineiro, a aceita9乞o da tese pela 

congrega9ao mostrava largueza de visao e tinha o efeito de uma revolu9乞o. O tema era 

incomum e exigia especialistas, a ponto de o colgio ter que recorrer a tr6s examinadores 

que nao pertenciam ao seu corpo docente 

Vimos que, no momento da defesa da tese, seu autor ja era um escritor e um critico 

literario de renome, conhecido do publico pelos seis volumes do Jornal de Crtica, O 

trabalho sobre Proust valeu-lhe o primeiro lugar no concurso, onde obteve 196 pontos 

sobre 200, A banca, composta pelos professores Cl6vis Monteiro e Candido Juca Filho 

membros da congrega9ao, e pelos convidados Abgar Renault, Cassiano Ricardo e Afonso 

Arinos de MeIo Franco, reconheceu o valor do trabalho apresentado, sabendo que a 

presen9a de Alvaro Lins no concurso era garantia de excepcional qualidade. Tanto que 

Afonso Arinos iniciou sua argui9o com estas palavras 

"A simples presen9a de Vossa Excel6ncia neste concursn,com o seu 

讐翌
讐讐e き escntor, e com uma tese de ta ----,grande nome de escritor, e com uma tese de tal categori 

男讐I9 Pe4児聖oltar aos grandes dias de Silvi血品篇ジ姦1.品s 
d2 ("nnhかロ  Tへえ- D:1..,:.,.. 

401 Veja-se a NOTA DA CASA PflTTCp A Trb' T rxi。  一ー一」‘ ，ーノ 	ー  

ご鴛烏凸％I票,ジ三讐r乞誉ditora apresenta姦xto'‘姦i姦姦ava naq器i二  
momento ao alcance do phblico leitor. 

402 BROCA, op. cit., 1951 

403 NOTA DA CASA EDITORA, op. cit, p. 5-6 
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O candidato apresentou-se cercado de vasta bibliografia, a mesa え  sua frente estando 

coberta por numerosos volumes. A defesa durou quatro horas, durante as quais a sala 

permaneceu cheia, com o p丘blico demonstrando permanente interesse 

Era a primeira vez que a obra de Proust se prestava a uma analise tao profunda e 

exaustiva de sua tecnica, pois nenhum outro estudioso, de qualquer nacionalidade, escrevera 

um trabalho t乞o especializado sobre o assunto 

O reconhecimento deste fato viria a ser de novo expresso, meses depois, numa carta 

de Andre Ferre, secretario da Socie山de dos Amigos de Proust e dos Amigos虚Combray a 

Alvaro Lins, na qual felicitava-o pela contribui9ao valiosa que dera a exegese da obra 

proustiana, tratando um tema ao mesmo tempo tao importante quanto novo 

A qualidade do trabalho surpreendeu, sobretudo se considerado o fato de ter sido 

realizado num pals em que a bibliografia proustiana nacional restringia-se a ensaios e artigos 

de jornal, e a ousadia do tema pegou desprevenidos os proprios membros da banca, nomes 

respeitados nas letras brasileiras. Esta impress豆o nos foi transmitida por Brito Broca, que a 

relatou nos seguintes termos 

"{. ..] pude perceber que a maioria dos examinadores,a exce9乞o, 
talvez, de Cassiano Ricardo, nきo estava em dia com a obra 
proustiana. O Prof Cl6vis Monteiro proclamou alto e bom tom que 
Proust era simbolista; o Prof. Candido Juca Filho considerou Proust 
confuso."404 

O texto original, de 1951, n乞o sofreu altera96es para ser publicado em 1956, tendo 

sido omitida apenas a preposi9ao do tltulo, que passou de Da Tcnica.., para A Tcnica 

No momento de sua publica9乞o em livro, o texto de Alvaro Lins era ainda o estudo 

mais completo escrito em lngua portuguesa sobre a Recherche, sendo o primeiro sobre a 

obra de Proust a ser publicado em volume independente. Os outros trabalhos conhecidos 

ate aquele momento, no Brasil, constitulam-se de ensaios publicados em revistas literarias 

coletaneas ou ent乞o eram cr6nicas de jornal 

404 BROCA, op. cit., 1959, p. xv 
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Quanto a s publica96es portuguesas, num artigo em que comentou, ao mesmo tempo 

surpreso e maravilhado, o lan9amento da Proustiana Brasileira, o crtico portugues Joo 

Gaspar Sim6es disse textualmente 

"N豆o6 fcil, ai no Brasil, compreender, em toda a sua extens豆o, o 
que para n6s, portugueses, pode significar, e de fato, significa, este 
movimento cultural e editorial em torno da obra do grande escritor 
frances. Se 6 certo que, hoje em dia, entre n6s, admiram, por igual, 
Marcel Proust, os intelectuais cuja forma9ao remonta ao perodo da 
Presenfa, isto 6 , a 1927, e uma franja snob da melhor sociedade 
cosmopolita lisboeta, a verdade 6 que Marcel Proust, tanto nas 
esferas oficiais como nos meios intelectuais de forma9乞o jornalistica 
ou mentalidade socializante, continua a ser grosseiramente 
menosprezado."405 

Tal declara9乞o permite-nos aventar que, pelas caractersticas da recep9をo da obra 

proustiana em Portugal ate 1950, dificilmente teria havido por la, antes de 1956, publica9ao 

semelhante a de Alvaro Lins 

Seu estudo divide-se em doze capltulos. O primeiro capltulo apresenta o romance A 

la recherche dii tempsperdu como dotado de uma constru9乞o circular, uma obra construlda 

sobre um artificio, pois termina no momento em que o Narrador anuncia que ela ser 

iniciada. Construlda como um clrculo que se fecha e que exige ao menos duas leituras para 

que possa efetivamente ser compreendida, ela evidencia, assim, sua composi9ao 

meticulosamente elaborada 

A obra de Proust e considerada como o testemunho do nascimento e dos 

desdobramentos de uma voca9ao: a de escritor, pois apresenta o problema da voca9乞o do 

Narrador, que foi, tamb em, o do proprio autor. Em todos os volumes, ate o episodio da 

matinee na casa da Princesa de Guermantes, o Narrador se queixa de sua falta de voca9o 

literaria. 

Alvaro Lins acreditava que todo o romance proustiano obedecia a uma lei 

psicologica que o atravessava por inteiro, aspecto tambem assinalado nas Notas de um 

diαrio de critica, conforme foi visto no item anterior. Os princlpios basicos de tal lei esto 

405 SIM6ES, Joきo Gaspar. Proust e a crtica brasileira. Letras e Artes, Rio de Janeiro, n 
167, lijun. 1950. 
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em Arnaud Dandieu406, demonstrados pela repeti9乞o de certos episodios anlogos do 

romance, "momentos privilegiados", onde se estabelece a rela9ao entre a sensa9ao e a 

lembran9a. O primeiro episodio deste genero foi o do cha com madeleines, situado no 

primeiro tomo da Recherche, e os u ltimos - o passo em falso no ptio dos Guermantes, o 

barulho da colher contra o prato e o contato do guardanapo engomado sobre os labios - 

se passam durante a matinee na casa dos Guermantes, nob ltimo volume da obra. Essa lei 

psicolgica permitiu a Proust relacionar o presente com o passado, entremeando sensa96es 

e lembran9as, quando ent乞o o mundo exterior perdeu sua realidade e as coisas passaram a 

so existir na condi9豆o de temas do romance, a arte tornando-se a u nica verdade posslvel 

O segundo capItulo da tese aborda a g6nese do romance proustiano nas cr6nicas que 

Proust escreveu para revistas e jornais, assim como em aspectos da vida do escritor 

procurando mostrar que ele foi autor de uma so obra, pois os escritos anteriores foram 

esbo9os ou exerclcios preliminares, ja que todos os assuntos tratados naqueles textos seriam 

depois retomados e desenvolvidos na Recherche. Partindo de dados biograficos, o crtico 

brasileiro, ao contrario da voz corrente, foi levado a crer que o percurso de Proust da vida 

social a vida reclusa se deu gradualmente e nao em duas etapas distintas, o isolamento fisico 

sendo uma consequ6ncia de sua solid乞o espiritual e a doen9a fisica, antes uma desculpa, que 

a causa real de tal reclusをo 

O terceiro capltulo questiona sobre o g6nero da obra proustiana, analisando seus 

planos iniciais e seus desdobramentos posteriores, O proprio Marcel Proust se questionara, 

tanto sobre a que tipo de divis6es proceder ao publicar a obra em diversos volumes, como e 

principalmente, sobre o genero literario no qual ela poderia ser inserida. Partindo do 

princpio segundo o qual o que conta e o resultado do trabalho do autor e nao a inten9o 

que o levou a empreender a obra, Lins se prop6e a analisa-la segundo os elementos 

essenciais de um romance - personagens, ambi6ncia e a9をo - com o objetivo de fixar seus 

tra9os mais caractersticos, quanto ao processo e quanto aos recursos empregados 

406 DANDIEU, Arnaud. Marcel Proust, sa rvdlation psychologique. Paris: Firmin- 
Didot, 1930, apud. LINS, op. cit., 1963, p. 26. 
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O quarto, o quinto e o sexto capitulos se detem no estudo dos personagens 

proustianos, que sao tomados como transposi96es do real. Assim como observou Manuel 

Bandeira, tamb6m Alvaro Lins entendeu que Marcel Proust criara seus personagens por 

adi9乞o ou por fusao, a partir das observa96es que havia feito de pessoas que de fato 

conhecera, atribuindo-lhes tamb6m sua pr6pria experiencia de vida. Observa que Proust 

partia sempre de um nome para criar os seres e as coisas, sendo que cada nome tinha para 

ele um valor especial, uma realidade pr6pria 

"Se romance quer dizer experiencia, uma personagem se forma do 
conhecimento de muitos seres humanos como um drama se constr6i 
pela sensa9乞o de muitos fatos vividos ou observados. Proust criou as 
suas personagens com a imagina9ao impulsionada por essa 
experiencia, pelo conhecimento de pessoas que ele encontrava na sua 
familia, nos sal6es, nas ruas, em fliers e Auteuil, em Cabourg e 
Trouville, em Paris, nos meios e ambientes em que vivera."407 

Discute tamb6m o problema da transposi9ao de sexos na personagem Albertina, 

aceitando a hip6tese de que ela tivesse sido inspirada em Agostinelli, mas advertindo que 

isto nao podia ser generalizado para os outros personagens femininos da Recherche, pois 

com exce9乞o dos homossexuais, os personagens femininos eram verdadeiras mulheres e os 

masculinos, homens de fato 

Ressalta que o Narrador era o personagem central do romance, porque mesmo 

assumindo muitas vezes uma posi9ao modesta, estava sempre presente, subjetivamente, na 

narrativa. No entanto, se o Narrador era Proust em sua personalidade intima, isto n乞o 

ocorria nos aspectos rigorosamente autobiograficos. Assim, ao memorialista cabe recriar o 

real, enquanto que o romancista deve, antes de tudo, transpor o real, sendo que Proust fez 

mais, ele se multiplicou e se desdobrou em seus personagens, situando-se no interior de 

cada um deles. 

O critico demonstra de que forma Proust exprimiu tra9os do carter de cada 

personagem, radiografando cada um deles, penetrando-os profundamente para faz6-los mais 

reais, atrav6s da descri9乞o fisica e dos dilogos 

407 Ibidem, p. 56-57 
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"Cada uma das personagens de Proust - as principais como as 
secundarias ~ apresenta fisionomia definida e inconfundivel, o 
movimento adequado 自  sua maneira de ser, a linguagem pr6pria de 
seu meio e educa9乞o."408 

Observa ainda que, tendo o dom natural do pastiche e praticando-o em seu 

cotidiano, Proust utilisou-se disto tambem para exprimir as caractersticas de um 

personagem atraves dos dilogos, pela maneira de proferir e de escolher as palavras, pelos 

detalhes da entona9ao da voz. Por outro lado, as palavras proferidas pelos personagens 

serviam para separa-los ao inves de aproxima-los, cada um vivendo o drama de sua solid豆o, 

num processo de transposi9乞o da solidao do criador para as suas criaturas. Alvaro Lins foi 

especialmente sensivel a este aspecto, conforme afirma 

"E um dos sinais da tristeza do mundn nrni に  ti2ni r1op rwiハr考'-* 
”一一  一一一一ーに一一  一， 	, 	.. ． 	 ‘ 	ーーーー’ ーー  ーー～γ“v り“、  nos cnm11nit'a nth 	 一  」一一一一  ‘ ーーー  vv'''"“』v" Pレ“' “」しiatiしUI'dー ピ  ピx、e P'ZflPTnri~ハ  HA oa，・ah'h一1一』一一  一  
~ ，  ‘ 	 一 	 一 	 ‘ 	 ーー  ー  ーー一  ー~ ‘~~‘""vい  ～  

‘、～"""vJ J、ノU」し  さi iiicsziioS. seres C nmn niiP I2n, りdre み  Ah，ー一え一  - 、  
.．一一一  一一・  』 A ・ 	 ．. , , 	 ． 	 ‘ 	 丁ーーーー  ー  ーーーーγ“v “、  

、“"“ し八いに」」しla suiiiana e 1ncomunir.2veI A pv戸~~3ハ  Aり  Fン、”mL、」一  
Narrador e das nersnnu,enzq rficf。c "409 

O crtico brasileiro aponta pelo menos trs perspectivas na tecnica de apresenta9o 

dos personagens da Recherche: eles podem ser apresentados segundo a vis乞o de outros 

personagens; segundo a forma pela qual gostariam de ser vistos pelos outros personagens e 

segundo a visao do Narrador, decorrendo dal a aparente incoerncia das a96es de alguns 

deles, assim como a multiplicidade de caractersticas e de sentimentos que um mesmo 

personagem apresenta. Assinala tambem as duas concep96es mais frequentemente utilizadas 

na composi9ao dos personagens: a personalidade como uma sucess乞o de estados de esprito 

multiplos e instaveis e o eterno mal-entendido entre os seres humanos, que nunca chegam a 

conhecer-se mutuamente. Isto se comprova na segunda parte do romance, quando os 

personagens fazem exatamente o contrario do que o leitor poderia supor no inlcio da 

leitura, o que e ilustrado com inumeros exemplos no estudo de Lins 

A analise dos personagens mostra que Marcel Proust submeteu-os todos a a9ao do 

tempo, agente de incrveis metamorfoses, reunindo-os na matinee da Princesa de 

408 Jbidern, p. 75 

409 Ibidern, p. 83-84 

加。伽“加to'w纂認黒点．H一一  
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Guermantes, para apresenta-los fisicamente transformados, alguns deles t豆o completamente 

mudados que o Narrador teve dificuldade em reconhece-los. Conclui 

"Era o u ltimo e supremo recurso da tecnica, com aue Marcel Prniicf 
jogava para mostrar ainda uma vez as suas nersonien 
fisionomias diferentes daquelas que havamos conhecido no ecorre; 

Para o crtico brasileiro, os personagens proustianos s乞o apresentados como 

indivlduos, nao como personagens-tipos, ao estilo dos de Baizac. Se muitas vezes parecem 

destituldos de lgica, por tratar-se de fic9乞o isto n乞o constitui um defeito, pois eles 

conservam uma lgica interna. Com  exce9ao da m乞e e da avo do Narrador, nao ha carter 

inteiramente bom nem inteiramente mau, simpatico ou antipatico, superior ou vulgar. Neste 

aspecto reside a grande diferen9a entre os romancistas do seculo XIX (salvo Stendhal) que 

seguiam a tradi9ao dos moralistas do seculo XVII e Marcel Proust que representa o 

romance do s6culo XX. 

Depois de ter analisado em detalhes os personagens da Recherche, Alvaro Lins 

ocupou-se do segundo aspecto que se prop6s a estudar: a ambi6ncia do romance. Observa 

que a ambincia privilegiada da obra proustiana foi a vida mundana nos sal6es de Paris 

Todavia, encontram-se ali tambem ambientes burgueses, ambientes ao ar livre e, inclusive, a 

interven 9乞o de personagens de meios bem populares, sobretudo empregados domesticos 

O romance proustiano foi acusado de dedicar espa9o exagerado aos sal6es 

mundanos, o que de fato aconteceu, entretanto, enquanto nas paisagens das cidades 

imaginarias de Combray e Balbec predominava o esprito poetico, nos sal6es de Paris o que 

dominava era o esplrito critico do autor. Porem,e indiscutlvel que o ambiente por 

excelncia dos personagens proustianos s乞o os sal6es mundanos de Paris, porque Proust 

conheceu-os de perto e descreveu-os com conhecimento de causa, tratando com tanta 

seriedade de um assunto aparentemente frvolo, que surpreendeu e,a s vezes, exasperou 

muitos de seus crticos. Alvaro Lins emprega o termo "metafrvola" - metafisica da 

frivolidade - criado por Tristo de Athayde e ja referido no primeiro captulo desta 

410 Ibidem, p. 94 
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pesquisa, ao designar a forma que Proust utilizou no tratamento da vida social de seu 

tempo 

Para ele, Marcel Proust introduzira-se nos sal6es aristocrticos levado pela 

curiosidade e os abandonara quando n乞o tinham mais misterios. Primeiro os idealizou, para 

concluir, como Bergotte, que a vida mundana nao levava a lugar algum. Tra9os deste 

desprezo aparecem no ridlculo que marca todos os personagens da alta sociedade 

"Ora com humour, ora com a stira, fez dos mundanos um quadro 
espantoso de frvolos, ignorantes e depravados 1.. .1."41】  

A grande riqueza de planos na constru9ao tecnica do romance 6 atribuIda a viso 

propria que Marcel Proust tinha da sociedade, dividida em classes, crculos e grupos que se 

ignoravam mutuamente. Cada classe, fosse a da aristocracia, da burguesia ou trabalhadora, 

era formada por ilhas independentes que nunca se comunicavam, sendo exemplar o pequeno 

clan dos Verdurin 

O casamento de Gilberte Swann com Robert de Saint-Loup e considerado como um 

fecho tecnico a arquitetura do romance, construldo sobre dois blocos - o lado de Swann e 

o lado de Guermantes - que s乞o aproximados, no plano final do romance, pelo casamento 

de descendentes de um e outro lado. Esta tem sido considerada como uma contribui9o 

original da analise de Lins para a exegese do romance. No entanto, ela n乞o e inovadora, 

porque outros crticos, como Edmund Wilson412, ja haviam considerado este aspecto sob o 

mesmo ponto de vista. Contudo, o crtico brasileiro adverte que a inten9ao substancial do 

romancista com este desfecho foi mostrar a transforma9をo de uma sociedade, que se 

acreditava imutavel. O Narrador do romance sentiu e transferiu ao leitor a impress乞o de que 

esta sociedade estava em constante processo de transforma9ao, do qual o casamento de 

Gilberte com Saint-Loup era apenas um dos sinais. Ele chama ainda a aten9ao para uma 

frase do Narrador, aparentemente sem importancia no contexto geral, que informa ao leitor 

um fato que ocorreria mais tarde, fora das dimens6es da estoria do romance: a filha de 

Gilberte e Saint・Loup se uniria a um obscuro literato, quebrando a linha de ascens乞o social 

411 Ibidem,p. 121 

412 WILSON, op. cit., 1967, p. 100-136 
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de Swann e sugerindo, assim, que novas transforma96es e divis6es sociais continuariam a 

produzir-se 

O sdtimo capitulo fecha-se com a seguinte reflexo 

"[...]o Narrador fixara em le IPmnv r'trri,i, +ハ L' 、ー一ー一，．一  
fisionomia do faubour Saint-Gertm i, 2nAc o (Til嘉了に〔蕊二了  
，  ‘、 	 ． 	 一  一一 	 ‘ 	 口ーーーーーー’ 一ー、一~‘''v''"v. 

“、’‘、・’I IIII4.ハノ  し  uしさiiguj auu. auerennn niii n mハ、  rit ロ”十ハ  Ah ‘ーーニーーズー  
一一  一ー一一  一‘ 一  一  』  perpetuamente continua' ainda fnsse Rnに  n1hrcl",，。～、；。。一一．  --.-' 
depois de fechada a 丘  ltima ncini tin rnmqlーニふて二了芸ジで 
一―一11 	

. 	 . . ． 	一  一  ー 	 ー’ 「ー一ー  ー  ’11' '"“一  “ granaeza de um simbolo d a sua nPrmコnβ?ir;Q ーハ”,,”，、一；1；一．:‘一』一  
nntpncin十dAq"opc十3ハ  "413 

Na tese e igualmente analisado um terceiro elemento do romance - o enredo - 

para demonstrar que, na Recherche, a a9ao decorre da psicologia dos personagens. Se 

grande parte da a9ao e indireta, os leitores so tomam conhecimento dela pelos dilogos, isto 

ocorre porque os episodios so reconstituldos pela memoria. Assim, o romance de Proust 

nao apresenta trama regular, uniforme, mas Constitui-se de diversas situa96es dramaticas 

que se cruzam em diversos planos, o que da a falsa ideia de desarticula頭o 

Alem disso, Alvaro Lins atribui o ritmo extremamente lento do romance ao fato de 

sua estrutura ser de ordem ntima, isto e , as situa96es dramaticas so alcan9am sua unidade 

de conjunto por intermedio da visao do Narrador. Sao caractersticas proprias do romance 

moderno que, substituindo a epopeia, tornou-se longo quanto a narra9乞o e lento quanto ao 
ritmo. 

Sきo identificadas tr6s fontes principais de situa96es dramticas na obra proustiana: o 

amor, o vicio e a vaidade. Quanto a razをo dos atos e do destino dos personagens, o proprio 

Narrador explicara, no u ltimo volume da obra, que eles foram resultado de uma sucessao de 

acasos. No ha no romance presen9a de e tica ou religio, pois ele e uma realiza9o 

puramente est6tica. 

Segundo Lins, o individualismo de Proust tornou-o um ser solitario, um esprito 

livre - sem ideologia, partido polltico, norma social ou religio - que se realizou no 

campo estetico e que por isso escreveu um romance desprovido de objetivos utilitarios. De 

413 LINS, op. cit., 1956, p. 135 
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certa maneira, Marcel Proust revelou em seu romance uma imagem oposta a quela que tivera 

durante sua vida: apresentou de maneira crtica os sal6es que frequentara; conhecido como 

alguem amavel e generoso, foi implacavel com seus personagens; dedicado aos amigos na 

vida real, no romance condenou a amizade e exaltou a solid乞o criadora; exteriormente, bem 

educado e cativante, interiormente, n豆o acreditava em Deus nem se apegava a s coisas 

humanas. No entanto, mesmo tendo por materia romanesca as imperfei96es humanas, a 

Recherche n乞o e um romance imoral, mas simplesmente amoral, pois as virtudes e vlcios 

tm ali um sentido aproximativo, nao havendo castigos para os criminosos, nem premio 

para os virtuosos, Ao contrario, na matinee dos Guermantes, Morel apresenta-se respeitado 

e admirado por todos, numa suprema s自tira de Proust ao julgamento moral da sociedade, O 

tempo foi o u nico juiz que trabalhou destrutivamente sobre uns e outros 

Tal imparcialidade de Proust foi tamb6m observada no que diz respeito a polltica 

No entanto, na vida real, Proust n乞o fora indiferente aos problemas pollticos e os 

acompanhara ate com paixao. Os dois acontecimentos mais importantes de sua e poca - o 

caso Dreyfus e a guerra de 1914-181 s乞o, contudo, retratados na Recherche segundo uma 

vis乞o predominantemente estetica. Uma u nica vez a questo social foi colocada, mas 

tambem em forma de uma imagem poetica: a da sala de jantar de um restaurante de hotel 

iluminada pela luz eletrica, onde pessoas da alta sociedade jantavam, observadas como 

peixes em um aquario, pela multid乞o de operarios e pescadores de Balbec. O autor se 

pergunta, entao, se a grande parede de vidro protegeria para sempre aqueles animais 

maravilhosos ou se um dia eles seriam comidos pelo povo obscuro que os observava 

avidamente. 

Alvaro Lins n乞o ousa, porem, afirmar que Proust fora um materialista. Reconhece 

que o mundo ficcional do escritor franc6s apresentava-se profundamente espiritualizado 

sem contar, todavia, com uma religiao organizada. O tema segundo o qual Deus estava 

ausente do microcosmo constituldo pela Recherche ja fora bastante explorado pela crtica, 

francesa e brasileira, conforme vimos no segundo capltulo desta pesquisa 

Como outros autores analisados em capltulo anterior, Alvaro Lins tambem observou 

que a musica, a arquitetura, a pintura, o teatro, estavam presentes na obra proustiana e que 
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nas suas diferentes manifesta96es, a arte apresentava-se como um valor completo e 

absoluto, sem ser utilitaria, nem hedonista: uma gnose, um conhecimento do homem e de 

sua natureza atrav6s do espirito que nele penetrava para revelar-lhe as ess6ncias 

Conforme referimos anteriormente, depois de estudar profundamente os princlpios 

esteticos de Proust, tambem o pensamento crtico de Alvaro Lins evoluiu para uma 

avalia9乞o da obra de arte literaria quase que exciusivamente estetica, desprovida de 

considera96es ideolgicas. Assim, ao analisar as varias maneiras de ser da arte proustiana, 

Lins parte do princlpio segundo o qual o clima espiritual da Recherche foi criado pela 

realidade transposta, transformada e transfigurada pela visao estetica. Ele cita o crtico 

alem乞o Ernst-Robert Curtius4l4, conhecido exegeta da obra proustiana, ao afirmar que 

Proust nao era um esprito cartesiano nem um psiclogo, pois o mundo senslvel e o 

espiritual ocuparam o mesmo espa9o na sua arte. Partiu do real, transformou-o e iluminou-o 

com uma nova representa9乞o, construindo o chamado "romance puro", um universo onde 

no h自  mat6ria em estado bruto, mas transformada esteticamente 

O crtico constata que, na concep9乞o proustiana, os seres, assim como as coisas, s0 

existem se possuem uma exist6ncia individual na imagina9乞o, esta agindo sobre o passado 

ou o futuro, mas muito raramente sobre o presente. A partir desta constata9ao, explica o 

emprego frequente do preterito imperfeito - o "eterno imperfeito" que Proust atribuiu a 

Flaubert - e que foi tambem o tempo verbal por excel6ncia da obra proustiana. A 

experi6ncia do Narrador termina quando ele decide narra-la, sendo que, no romance, 

mesmo o futuro foi reconstituido como algo que ja ocorrera, porque ja era passado na 

imagina9ao do Narrador. Um mundo efetivamente passado e perdido e recriado pela 

memoria, onde so o passado e o futuro t6m importancia, pois o presente e fragil e fugaz 

Tudo e , entao, apresentado em um so plano: o da memoria unificada 

Assim, a Recherche emprega a tecnica da recupera9ao de um tempo preterito pelo 

poder recriador da memoria, mas uma especie de memoria diferente daquela usada 

habitualmente em literatura: a memoria involuntaria. No entanto, Alvaro Lins adverte que, 

414 CURTIUS, Ernst Robert. Marcel Proust y Paul Valy [trad. em espanhol]. Buenos 
Aires: Editorial Losada, 1941, apud. LINS, ibidein, p. 200. 
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mesmo se bi6logos e crticos referem-se com frequencia a mem6ria involuntaria, ela nao 6 o 

unico elemento da estrutura do romance proustiano. O pr6prio Marcel Proust afirmara, na 

famosa entrevista ao jornal Le Temps, quando da publica9ao da primeira edi9乞o de Du c6t 

de chez Swan,i, que seu livro era resultado da sensibilidade. Acrescenta-se a estes, um outro 

elemento: a mem6ria voluntaria, racional e ordenadora, sem a qual a elabora9ao da imensa 

obra n乞o teria vindo a lume 

E tamb6m analisada a dura9乞o, outro elemento importante da estrutura do romance 

proustiano, pelo qual o autor conseguiu reter e imortalizar aquilo que ele chamara de "un 

pen de tempsd l'tai pur". Pela dura9豆o, Proust recuperou o que estava perdido no tempo 

comum, porque introduziu, sem modific合-lo, o passado no presente, desprezando as 

dimens6es convencionais do tempo. Lins refere-se a Benjamin Cr6mieux415, ao observar que 

Proust fora capaz de dedicar cinquenta pginas a um acontecimento que se pressupunha 

durar um ou dois minutos convencionais e de reduzir varios anos a algumas frases 

Contudo, o critico brasileiro no deduziu dai um sistema ou uma teoria rigorosamente 

filos6fica sobre a forma de tratamento do tempo em Proust, porque este procedera com a 

liberdade de um artista: s vezes afirmando, s vezes negando, outras vezes tomando o 

tempo como essencia da pr6pria vida, outras ainda, tomando-o como o inimigo mais 

perigoso do homem, por sua irreversibilidade 

Um dos capitulos da tese de Lins 6 dedicado ao estudo do paralelo entre Proust e 

outros escritores. Primeiro, retoma algumas aproxima96es ja tradicionais entre o romancista 

franc6s e alguns fil6sofos, sobretudo Bergson, Einstein e Freud e conclui que, o que houve 

em comum entre Proust e estes fil6sofos ou cientistas de seu tempo foi uma coincidencia, 

cada um interpretando, a seu modo, o pensamento do tempo em que viveram. No entanto, 

se estas aproxima96es eram muitas vezes curiosas, para Lins elas nao s乞o essenciais na 

aprecia9ao da obra literhria. Ele considera que 

415 C REMIEUX, op. cit., 1924, apud. UINS, op. cit., 1956, p. 223. 
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"[Proustil alcan9ou, no plano da arte literaria, um conhecimento da 
natureza humana tao importante e t乞o significativo, para a nossa 

6poca, quanto o de Bergson em filosofia, o de Einstein em fisica e o 

de Freud em psicanlise "416 

Preferiu cotejar Proust com outros romancistas, embora concorde com a maioria 

dos crticos que atribuem a John Ruskin o essencial do pensamento de Marcel Proust no 

que se refere a arte, ressaltando alguns pontos coincidentes entre o impressionismo de um e 

de outro. O esteta ingl6s assim como o escritor francs distinguiam a arte da ci6ncia 

partindo do principio que a primeira produz imagens e a segunda produz conceitos; 

enquanto uma considera as coisas partindo da impress乞o que elas provocam, a outra as 

toma tais como s乞o. 

Alvaro Lins observa, tamb6m, que 6 frequente o paralelismo estabelecido entre a 

obra de Proust e a de Saint-Simon, porque ambos se ocuparam com a vida da aristocracia 

decadente, mas admite que a diferen9a entre eles esth, principalmente, na forma de 

considerar os personagens. Saint-Simon considerou-os como memorialista e Proust o fez 

como romancista. O primeiro, observando e descrevendo os nobres que conhecia, relatando 

epis6dios efetivamente ocorridos; o segundo, inventando personagens. Encerra o capitulo 

afirmando que as muitas influ6ncias sofridas em nada diminuem a importancia e a 

originalidade de Proust 

Depois de estudar detaihadamente a organiza9ao da Recherche, Lins conclui que 

aquela organiza9ao, complexa e meticulosa, s6 pode ser devidamente percebida e 

compreendida ap6s a leitura da 丘  ltima pagina do b ltimo volume. Em decorr6ncia da 

composi9乞o grandiosa e singular, a Recherche foi definida das mais diversas formas 

composi9ao em rosacea, em piramide, em catedral, como uma sinfonia, como um vitral, 

como uma metafora. Considerando a constru9o do romance aparentemente ca6tica, mas na 

realidade muito harmoniosa, Lins a compara a um sistema planetario, constituido de esferas 

416 Jbidem, p. 233. 
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"E faz6-las girar umas ao lado das outras, disp6-las harmonicamente 
no espa9o e no tempo, esta foi a maravilha da t6cnica do 
romancista."417 

Quanto ao espa9o, as duas esferas s乞o o lado de M6s6glise e o lado de Guermantes; 

quanto ao tempo, as principais esferas s乞o o tempo perdido e o tempo recuperado. Em 

torno destas esferas giram muitas outras, em movimentos de paralelismo e alternancia 

Assim, a t6cnica do romancista n乞o 6 cinematogrfica, isto6 , nをo se da pela sucess乞o de 

imagens, mas antes pela integra9乞o de todas as imagens no esplrito do Narrador, devendo o 

romance ser apreciado como uma epop6ia her6i-c6mica em prosa, pela sua extensao, seu 

ritmo, a forma de narra9乞o e a maneira como a a9ao ali se desenvolve 

"E isto n包o representa uma descaracteriza9ao do romance: 6 o 

romance mesmo naquela categoria em que Fielding o imaginava 

como uma epop6ia her6i-c6mica em prosa, o romance dentro do qual 
se misturam, se alternam ou se fundem, como na vida, a como9乞o e o 

riso, as situa96es dramticas e os epis6dios c6micos, o terra-a-terra 

quotidiano e a fantasia po6tica."418 

A tese de Alvaro Lins, transformada em livro, tornou-se alvo de admira9乞o, mesmo 

por parte dos que nao a leram, tal sua fortuna crtica 

5.2.3. Repercuss豆o critica e algumas fontes 

Causou espanto a ousadia do critico brasileiro ao abordar um tema considerado 

dificil e que colocava a prova a capacidade de quem se dispusesse a enfrent-lo. A obra 

proustiana era reconhecida como um grande desafio para muitos leitores, mesmo para 

crticos literarios, pela enorme fortuna crtica que a acompanhava e por suas dificuldades 

intrnsecas, maiores para os crticos n乞o franceses, estranhos ao contexto hist6rico, literario 

e cultural, no qual a obra proustiana se formara 

Veremos, em seguida, como a critica especializada, ilustrada por um artigo de 

Bernardo Gersen, acolheu tal estudo. Tamb6m faremos um paralelo entre algumas id6ias ali 

417 Ibidem, p. 251 

418 Jbjdenz, p. 260-261 
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desenvolvidas e opini6es de outro estudo de igual repercuss乞o, o do americano Edmund 

Wilson. 

O comentrio crtico de Bernardo Gersen419 foi escrito por ocasiao da publica9乞o da 

tese, assinalando que o autor era ja um crtico de prestigio e, sem temer o risco em que 

colocava o seu bom nome, resolveu abordar 

"[...J um dos romancistas reconhecidamente mais dificeis e esot6ricos 
da literatura universal, aventurar-se no labirinto perigoso de um dos 
monumentos mais elaborados da arte do Ocidente."420 

Conforme o artigo, um escritor de tal amplitude tendia a intimidar os crticos, 

principalmente quando aqueles n乞o eram da mesma nacionalidade do escritor estudado e 

que n乞o se podiam beneficiar das circunstancias de ter uma mesma forma9豆o, hbitos de 

pensamento e sentimentos afins, isto 6 , o back ground mental com o qual pode contar o 

crtico de casa. 

De maneira geral, o crtico tendia a assumir uma das atitudes seguintes: ou ele se 

limitava ao seu papel de intermedirio, procurando tornar a obra acessivel a um publico 

ledor mais amplo ou, se mais ousado, procurava descobrir na obra algum a ngulo de viso 

novo, inexplorado. Alvaro Lins conciliara estas duas perspectivas 

"Sintese sistemtica dos aspectos estticos, psicol6gicos e filos6ficos 

deA た recherche du temps perdu, trabalho at6 certo ponto de 

vulgariza9乞o e didtico no alto sentido da palavra, o prisma novo 
atrav6s do qual o sr. Alvaro Lins considera seu tema - o da t6cnica 
- permite-lhe lan9ar interpreta96es pessoais de epis6dios famosos, 
sublinhar originalidades pouco acusadas, desvendar nuances de 

significado e requintes artisticos que passaram despercebidos え  legio 

de outros crticos."42' 

Enfim, em momento algum Alvaro Lins perdera o sentido da unidade do romance, 

transmitindo assim uma vis乞o completa do alcance filos6fico, humano, est6tico e literario da 

obra, colocando-se sempre no mesmo ponto de vista - o da t6cnica com que esta foi 

elaborada. 

419 GERSEN, op. cit., 30 dez. 1956 

420 Ibidern. 

421 Ibidem. 
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Segundo a crtica de Bernardo Gersen, os capitulos mais brilhantes da tese foram os 

que apresentaram a tecnica usada por Proust para introduzir seus personagens, desde a 

primeira alusao at6 o momento em que passavam ao primeiro plano, dentro de um processo 

evolutivo. Por6m, n乞o concordou com a opini乞o de Alvaro Lins, corrente na crtica 

proustiana, segundo a qual o autor da Recherche n乞o criara personagens uniformes e 

invariaveis. Ilustrou sua ressalva com o exemplo do personagem Block, apresentado 

invariavelmente com antipatia: os momentos em que aparece sao os menos romanescos e 

carecem de espirito de caridade e simpatia, de tal maneira que assumem quase um aspecto 

de mem6rias, como se o autor n乞o tivesse conseguido libertar-se da pessoa que o inspirou 

Bernardo Gersen considerou tamb6m que os contextos social e hist6rico da obra de 

Proust foram pouco evocados na tese. Sendo um produto da belle po que, perodo que o 

crtico considerava desinteressante e alienante, Proust soubera vencer, melhor que outros 

contemporneos, as condi96es desfavorveis a eclos乞o de um grande artista. Debru9ou-se 

sobre si-mesmo para compensar-se da pobreza de horizontes que a sociedade da belle 

po que lhe oferecia e seu genio concorre em p6 de igualdade com pensadores de tempos 

mais convulsionados e mais lucidos 

A grande quantidade de publica96es sobre o assunto 6 outra dificuldade, aventada 

por Bernardo Gersen, para aqueles crticos que se prop6em a estudar uma obra prima 

mundialmente reconhecida. Ha os que enfrentam tal problema com um metodo de trabalho 

que lhes permite resumir os estudos anteriores, fazendo-os render o maximo. Ha os que so 

mais exigentes consigo mesmos e mais criativos, para os quais o grande nbmero de estudos 

anteriores 6 um dado mais problemtico, pois restringe o territ6rio virgem, possivel de ser 

explorado. Alvaro Lins escolheu o meio termo, apresentando uma bibliografia que, embora 

rica, constituia-se apenas dos volumes efetivamente consultados para a elabora9乞o do 

trabalho. Fez antes uma sintese dos conceitos e julgamentos alheios, revelando grande 

familiaridade com os detalhes da imensa obra proustiana, mas preferiu uma visao mais 

pessoal, numa abordagem que n乞o havia sido tentada pela crtica anterior 

A bibliografia consultada foi, efetivamente, extensa e completa: embora se abstendo 

de relacionar trabalhos publicados em jornais e revistas, nをo deixou de consult-los. Quanto 
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as publica96es em volumes, cobriu o que havia de melhor na crtica brasileira ate o 

momento da reda9乞o da tese, incluiu os principais crticos franceses, os principais estudos 

crticos americanos e alguns outros de diferentes nacionalidades, publicados em lingua 

espanhola 

Conforme jh observamos, muitas id6ias do ensaio de Edmund Wilson422, publicado 

nos Estados Unidos em 1931, foram retomadas pelo crtico brasileiro em sua tese. Porque 

trabalharam com a mesma mat6ria prima - a Recherche - n乞o surpreende que alguns 

aspectos dos estudos incidissem sobre os mesmos pontos. No entanto, dentre os diversos 

documentos crticos que analisamos, o de Alvaro Lins foi o que apresentou um tom mais 

semelhante ao da anえlise de Edmund Wilson. Tal estudo consta da bibliografia da tese, no 

h, portanto, id6ia de plgio no texto brasileiro, mas uma natural conflu6ncia de pensamento 

que em nada ofusca o brilho do trabalho feito no Brasil 

Assinalamos duas notas em A Tcnica do romance em Marcel Proust onde o estudo 

do crtico norte-americano foi referido. Na nota 290, o crtico norte-americano 6 citado 

como tendo apontado Marcel Proust como o primeiro romancista importante a explicar os 

principios do Simbolismo na fic9谷o, e na nota 294, em que o crtico brasileiro apresenta a 

constru9乞o da Recherche, segundo a opini乞o de Edmund Wilson, como sendo mais pr6xima 

de uma estrutura sinfるnica que de uma narrativa em seu sentido corrente 

Mas Lins tamb6m afirma, como fizera o critico norte-americano, que, ja na primeira 

parte do primeiro volume (correspondendo a abertura da sinfonia) todos os temas e 

personagens do romance sをo introduzidos ou pelo menos invocados 

Nos dois textos - o brasileiro e o norte-americano - 6 estudada a lei psicol6gica 

que atravessa todo o romance proustiano, constituida pela repeti9乞o de certos epis6dios 

privilegiados, em que se estabelece a rela9乞o entre a sensa9ao e a lembran9a, cujo exemplo 

mais conhecido 6 o epis6dio do cha com madeleines 

Os dois pesquisadores viram em Marcel Proust o autor de uma 立  nica obra, todos os 

escritos anteriores え  Recherche funcionando como esbo9os ou exerccios preliminares que 

422 WILSON, op. cit., 1967 
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ja continham muitos dos temas depois melhor desenvolvidos no romance. Nos dois estudos 

foi ressaltada a influencia sofrida por Marcel Proust pela literatura inglesa 

Os dois autores referiram-sea ferocidade com que Proust destruia a hierarquia 

social, apontada em varios epis6dios, mas chegaram a conclus6es diferentes neste assunto 

Enquanto, para Alvaro Lins, Proust era amoral por tratar os fatos sem criterios morais 

estabelecidos preliminarmente, para Edmund Wilson, o mesmo fato demonstrava que Proust 

estava preocupado com a moralidade, por isso n乞o podia ser considerado um escritor 

amoral. 

Por outro lado, assim como Alvaro Lins comparou as partes do romance a esferas 

que rodam umas em torno das outras sem se encontrarem, tamb6m Edmund Wilson 

comparou o esquema tico, criado a partir de valores morais que esto em constante 

muta9乞o, aos corpos celestes que se movem uns em rela9乞o aos outros 

Os dois textos se aproximam sobretudo nas considera96es sobre os personagens, 

ambos reconhecendo que todos os personagens ilustram principios ou leis gerais e foram 

selecionados para cobrir a totalidade do mundo em que Proust viveu. Transposi96es do real 

partindo de pessoas conhecidas que, sem perder a individualidade, assumiram significado 

universal. Ambos admirando as descobertas t6cnicas de Proust no mtodo de apresentar 

seus personagens que, ao passar por diferentes fases, modificam-se no decorrer do romance, 

mudando seja de bons para maus ou de belos para feios, seus aspectos fisicos exprimindo 

tra9os de suas personalidades. Os dois crticos concordam tamb6m que, mesmo ficando,a s 

vezes, em posi96es modestas, o Narrador est自  sempre subjetivamente presente no romance 

Por6m o her6i n乞o 6 a mesma pessoa que o autor, mas apenas representa alguns aspectos 

dele especialmente selecionados, da mesma forma que o comportamento de certos 

personagens 6 o complemento sadico e histerico da passividade masoquista do her6i 

5.3. Do regional para o universal 

Acreditamos que o ensaio de Alvaro Lins sobre Marcel Proust deu importante 

contribui9ao no sentido de abrir os interesses da critica brasileira para horizontes mais 
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amplos que aqueles permitidos pelo regionalismo restrito dos anos 30 e 40, apontando para 

uma maior aceita9乞o das influencias estrangeiras e para a necessidade de se conhecer e 

aprofundar ideias vindas de fora. Apontou, tamb6m, na dire9をo de uma crtica mais 

preocupada com o literrio propriamente dito, tendencia que Bernardo Gersen percebeu e 

criticou, ressaltando a pouca importancia atribuida aos aspectos externos ao texto - o 

contexto hist6rico e social - ainda bastante valorizados nos estudos da literatura daquele 

perodo 

A anlise de Alvaro Lins teve dois pontos fortes a seu favor: por um lado foi 

abrangente, por outro, foi apresentada de forma clara e didtica. Toda a imensa gama de 

temas do romance proustiano foi ali abordada, quase sempre seguindo o mesmo 

procedimento: primeiro apresentava o mesmo t6pico sob varios pontos de vista,a s vezes 

opostos e at6 contradit6rios, fundamentado em rica bibliografia crtica, sobretudo francesa, 

para somente depois colocar a sua opini乞o pessoal a respeito do t6pico abordado. Esta, 

apesar do lastro crtico, prendeu-se fundamentalmente ao texto proustiano. Assim, 

evidenciou-se o profundo conhecimento que o autor tinha da crtica proustiana nacional e 

estrangeira mais atualizada, ao mesmo tempo que demonstrou sua extensa compreens乞o da 

obra que estava analisando 

Muitos importantes trabalhos da crtica proustiana internacional foram referidos no 

estudo brasileiro, como o de Albert Feuillerat423, sobre a t6cnica de composi9乞o do 

romancista frances. Segundo o crtico, Proust expandira de tal forma os campos das 

diferentes esferas que compunham o romance, no sentido de tomar mais exatas as suas 

propor96es, que os acrescimos acabaram por estragar o plano da obra. No entanto, tal 

anlise foi considerada parcial e de conclusao injusta. Foi tamb6m referida a obra de L6on 

Pierre-Quint424, lembrando que considerara as partes posteriormente adicionadas como as 

melhores da obra proustiana e afirmara que Proust nunca havia ignorado a composi9o 

423 FEUILLERAT, Albert. Comment Marcel Proust a compos son roman. New Haven 

Yale University Press, 1934. 

424 PiERRE-QUINT, L6on. Comment travaillait Proust. Paris: Cahiers Libres, 1928 



214 

global de seu romance. Foram igualmente retomados alguns aspectos j自  abordados por 

Edmund Wilson, s vezes para refuth-los, s vezes aprofundando-os ou completando-os 

Embora analise a t6cnica do romance proustiano, o livro de Alvaro Lins n乞o se 

assemelha ao que viria a ser um estudo formalista de literatura pois, mesmo utilizando com 

frequ6ncia exemplos textuais no tratamento dos personagens, do ambiente e da trama do 

romance e desenvolvendo metodicamente suas anlises, ele ainda preservou a i ndole 

impressionista nas interpreta96es 

Nao houve, em seu estudo, conclus6es surpreendentes, estando o m6rito do trabalho 

principalmente no seu carter sistemtico inaugural. Antes dele, nenhum outro, em lingua 

portuguesa, tratara o romance proustiano em toda sua abrang6ncia e da forma organizada, 

como a pr6pria natureza do trabalho - uma tese - o exigia. Ordenou os elementos do 

romance (ambiente, personagens e enredo) segundo um objetivo 自  nico: a procura da 

tcnica. 

Finalmente, com base em Antonio Candido425, ressaltamos que, se at6 meados do 

sculo XX, as diversas orienta96es literarias eram concebidas pelos autores e apresentadas 

pela critica de um ponto de vista disjuntivo (de direita ou de esquerda, psicol6gico ou 

social); a partir dos anos cinquenta, o autor assumiu maior consci6ncia de que o pr6prio 

texto deve criar um mundo imagin自rio, que existe e atua na medida em que 6 discurso 

literario. A partir de ent乞o, a crtica passou a reconsiderar sua "atitude disjuntiva", 

reconhecendo que a for9a da fic9豆o prov6m da conven9ao empregada pelo autor na 

elabora9乞o de seu mundo imaginario. Muitos escritores passaram a trabalhar segundo 

normas est6ticas que, na d6cada de vinte, eram restritas a um grupo inovador. A critica 

brasileira saiu da anlise disjuntiva e passou a avaliar sobretudo o discurso literario em si 

mesmo. Buscou-se equilibrar a preocupa9乞o do regional com o universal, procurando-se a 

generaliza9をo, o humano e n乞o o simplesmente local 

Assinalamos tamb6m a frequencia com que eram citados, nos diversos textos 

criticos do periodo, os nomes dos grandes romancistas estrangeiros e entre eles o de Marcel 

Proust, demonstrando que o escritor franc6s era considerado pelos crticos brasileiros 

425 CANDIDO, Antonio. A obra narrativa. In: op. cit., 1987, p. 199-215 
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daquele momento como um dos grandes nomes da literatura mundial. Neste aspecto, nos 

pareceu exemplar o livro de Temistocles Linhares, Introdu9do ao mundo do romance, que 

por isso tomamos como ilustra9o 

Sabe-se que nos anos quarenta e cinquenta, antes que a crtica academica passasse a 

ser uma dominante no contexto crtico da literatura brasileira, predominou a chamada 

"crtica de rodap", forma pela qual foi veiculada a maior parte das publica96es crticas 

sobre a obra proustiana do perodo, sendo relativamente reduzidas as publica96es em livros 

No entanto, os documentos mais significativos, alguns anteriormente publicados em 

rodap6s, outros originais, apareceram em coletneas, como a Revista Branca e a 

Proustiana Brasileira, j合  referidas 

Um artigo de Manuel Bandeira nos pareceu precursor no interesse pela t6cnica de 

composi9ao do romance. Antecipando-se alguns anos com rela9ao a tese de Alvaro Lins, 

tratou de um procedimento t6cnico empregado por Proust na elabora9ao de seus 

personagens, enquanto a maioria dos crticos ainda procurava mensagens de cunho moral 

no romance. 

Buscando perceber a evolu9乞o na filosofia critica que os inspiraram, reummos 

diversos documentos com opini6es crticas de Alvaro Lins sobre a obra de Marcel Proust 

Percebemos entao que, ap6s a realiza9乞o da tese, os principios est6ticos da obra proustiana 

passaram a integrar tamb6m a propria crtica de Alvaro Lins, que tornou-se cada vez mais 

est6tica e menos moralista. 



CAPiTULO 6 

A CRiTICA NOS CAMINHOS 

DA INTROSPECCAO PROUSTIANA 

Verificamos que o predominio do interesse dos crticos brasileiros por alguns 

aspectos da obra proustiana, em detrimento de outros, parece refletir um estado de esprito 

do crtico-leitor que manifesta assim tend6ncias do momento em que faz a crtica 

Naturalmente, isto n乞o significa que a crtica se tenha ocupado de um s6 tema por vez, mas 

apenas que alguns aspectos destacaram-se mais que outros, em perodos que delimitamos 

aproximadamente. A teoria da recep9乞o explica esta varia9乞o na aprecia9乞o de uma mesma 

obra como manifesta9乞o de mudan9as no interesse do crtico-leitor. Estas resultam da 

evolu9乞o do seu horizonte de expectativa (literario ou extra-literario) nos diferentes 

contextos hist6rico-culturais 

Foi possivel, tamb6m, verificar que alguns temas se mantiveram permanentemente 

presentes no interesse da crtica. Entre eles, a anlise psicolgica desenvolvida na 

Recherche que reincidiu continuamente na aprecia9乞o do crtico brasileiro 

Ronald de Carvalho foi dos primeiros que, diante da obra proustiana, deixou-se 

impressionar acima de tudo pelas suas caractersticas de analise introspectiva. Ao falar da 

teoria do romance, cita-a como exemplo de novela puramente psicol6gica 

"Procuraram os contemporneos, nomeadamente o autor de Sodoma 
e Gomorra, explicar o indivduo diante da realidade quotidiana [...] 
Torna-se, portanto, o romance como que uma longa confissao, um 
ensaio minucioso das experi6ncias i ntimas que realizamos."426 

Passamos a comentar os principais documentos crticos que reiteram esta afirma9乞o, 

assim como devemos tamb6m assinalar que, para certos intelectuais brasileiros, Marcel 

426 CARVALHO, Ronald de. Estudos Brasileiros. Rio de Janeiro: Nova AguiarfMBC, 

1976, p. 145-148. [1. ed. 1931] 
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Proust e sua obra tiveram o papel de formadores da consci6ncia literaria. Embora muitos 

deles n乞o tenham desenvolvido estudos crticos sobre a obra de Proust, deixaram indlcios, 

perceptlveis na produ9をo romanesca ou poetica, da presen9a proustiana em sua forma9乞o de 

literatos. 

Foi o caso de Mrio de Andrade, demonstrado na pesquisa de Nites Therezinha 

Feres, Leituras em frances de Mrio de Andrade427, preciosa contribui9乞o para que se 

possa avaliar a forma9乞o literaria do grande intelectual brasileiro. Alguns trechos do estudo 

ilustram uma atitude que nきo era s6 de Mario de Andrade, pois predominou em boa parte 

de sua gera9乞o e das v自rias gera96es que o seguiram 

A referida tese 6 uma sele9乞o de notas de leitura, feitas por Mario de Andrade na 

marginlia de livros de autores brasileiros e tambem em livros de autores franceses. Tais 

notas s乞o seguidas de comentarios, nos quais a pesquisadora procura evidenciar os 

principais pontos de referencia do escritor brasileiro em suas observa96es, assim como 

mudan9as de atitudes que indiquem evolu9ao no seu pensamento crtico. A forma9o 

literaria francesa nao constitui exce9ao entre os intelectuais brasileiros daquela gera9ao e 

transparece nas compara96es, cujas referncias so em sua maioria autores franceses. Ali, 

Marcel Proust distingue-se como o grande autor de romance psicol6gico 

A autora da tese identificou mudan9as na avalia9乞o de Paul Bourget por Mrio de 

Andrade, que o substituiu por Marcel Proust. Em 1917, o escritor Paul Bourget era 

considerado como um exemplo de cat6lico a ser seguido. Contudo, em 1927, ha notas que 

indicam uma opini乞o diferente, onde contava n乞o mais a ideologia do autor, mas sua tecnica 

de cria9ao, sua maneira de fazer arte. O adjetivo "moderno" deixara de significar "atual" 

para indicar "renovador". Bourget e apresentado como ultrapassado e Proust como o 

prototipo do novo romance psicolgico. Eis o comentario que acompanha o texto em prosa 

de A Estrela do Absyntho428 de Oswald de Andrade 

427 FERES, op. cit., 1969, 95 p 

428 ANDRADE, Oswald de. A Estrela do Absyntho. Sao Paulo: Editorial Helios, 1927 

apud. FERES, ideni 
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"Na psicologia liter合ria at6 meios do s6culo XIX o her6i era um tipo 
psicol6gico completo. Era psicol6gico a priori. Com  Bourget 
principiou o her6i que 6 psicol6gico a posteriori. Dadas umas tantas 
premissas, tendo nascido assim, se educado assim e possuindo tais 
tend6ncias, como que fulano vai se mexer em tal circunstancia? Essa 
era a interroga9ao que Bourget se dava. E resolvia o problema. Criou 
a de her6i interrogativo, ao passo que dantes o hero [sic] era 
afirmativo. Com  os modernos literatos de psicologia, o her6i 
propriamente se acabou. E o her6i acumulativo em que se explanam 
gradativamente, estas, tendencias, circunstncias sem que duma se 
possa deduzir a seguinte. E o her6i poliffinico, sincr6nico, 
simultaneista, Proust principalmente."429 

O emprego de compara96es de autores brasileiros com autores franceses e mesmo 

de autores franceses entre si 6 frequente. Bourget e Proust sao citados como exemplos dos 

dois polos opostos do romance psicolgico: o determinista, do seculo XIX e o tipo mais 

complexo, do s6culo XX. Anatole France 6 colocado no mesmo plano de Bourget, no que 

se refere a cria9乞o do her6i literario 

M自rio de Andrade escreveu um longo coment自rio sobre o romance Bangu 

Jose Lins do Rego. O tema central do comentario e a caracteriza9瓦o do romance a these e 

funciona como uma explica9乞o do romance psicol6gico moderno. Ao analisar a tdcnica de 

cria9乞o do personagem Carlos de Melo, diz 

"[...1 a enorme repeti車o dos mesmos dados psicol6gicos faz a gente 

pensar em riqueza de observa9乞o, n乞o h自  tal. Hh acuidade de 

observa9ao, que pega um tra9o psicol6gico e o fixa muito bem, mas 

n乞o riqueza, corno em Proust. Este al6m de acuidade possuia 

riqueza."43' 

A autora da pesquisa reproduziu um trabalho in6dito sobre Octavio de Fariaー  

"Psicologia em absoluto" ー  datado de 1939. Nesse manuscrito, no centro de uma analise 

sobre o psicologismo e o estilo de Oct自vio de Faria, ha referencias a autores franceses. Ao 

comentar o romance Tragdia Burguesa, escrito em v自rios volumes, Mrio de Andrade cita 

Proust em dois momentos, conforme segue 

429 Ibidem, p. 20 

430 REGO, Jos6 Lins do. Bangue.e Rio de Janeiro: Jos6 Olympio, 1934 apud. FERES, 

idem. 

431 Ibidem, p. 40. 

e43ode 
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"Hh pois uma atitude eminentemente crtica na concep9ao romanesca 
do sr. Oct自vio de Faria e que a caracteriza. N乞o 6 bem nem mal,6 
uma caracterstica que temos que aceitar para milhormente [sic] 
compreender estes livros. Neste sentido, o sr. Oct自vio de Faria se 
aproxima muito mais da concep9乞o do romance ciclico de Zola, que 
da de Proust, ou mesmo de Balzac."432 

Ao analisar o carter pragmtico e ultradogmtico do autor comentado, ele 

acrescenta: 

"Ser自  sempre interessante, est自  claro, saber como O Sr. Octavio de 
Faria critica a burguesia e lhe define os males essenciais. Mas eu 
desejaria que tais crticas e defini96es viessem "apesar" [sic] do 
romancista, como na obra de Proust, de Dostoiewski, de Dickens 
Talvez (n乞o tenho bem certeza...) a miss乞o social do artista nをo seja 
exatamente combater, mas antes fornecer aos outros as armas do 
combate. E 6 nesta posi9ao que sinto a obra de um Proust, de um 
Andr6 Gide, de um Heinrich Mann, e de um Huxley (apesar do 
ridiculo e detest自vel final de Eyeless in Gaza) muito mais 
dissolventes, muito mais diabolicamente corrosivos e eficazes que 
Guerra e Paz. Ou que esta Tragdia Burguesa."433 

Ainda que n乞o tenha manifestado em publica96es sua opinio sobre o assunto, no 

final dos anos vinte, Mrio de Andrade j自  reconhecia Proust como um exemplo de literato 

"moderno", empregando o termo no sentido de "renovador". No entanto, essa opiniao ficou 

de certa forma restrita, sem repercusso junto a critica proustiana, at6 que Nites Terezinha 

Feres se encarregasse de divulg自-la em seu trabalho. Por essa razao, ao inv6s de incluir 

M自rio de Andrade entre os receptores que efetivamente manifestaram-se em publico sobre o 

carter renovador da obra proustiana, decidimos cita-lo como exemplo daqueles literatos 

brasileiros que se formaram sob a ascendencia de Proust 

Al6m de ter marcado profundamente muitas obras criticas, a introspec9乞o proustiana 

deixou tamb6m sua marca em muitas obras de fic9乞o da literatura brasileira. Romancistas e 

poetas de diferentes gera96es revelaram, em graus variveis, a influ6ncia da leitura e da 

assimila9乞o da obra proustiana. Empregando recursos de analise introspectiva, partiram em 

busca de si mesmos pela imers乞o no tempo perdido, atrav6s da mem6ria 

432 Ibidem, p. 47 

433 Jbidem, p. 50. 
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Por6m, n乞o faz parte dos. objetivos de nossa pesquisa estudar a recep9をo de Proust 

na literatura de fic9豆o, mas a sua recep9ao crtica. Contudo, esse aspecto da recep9乞oー  

suficientemente rico para ser tema de outras teses - sera abordado nesse capitulo de forma 

indireta, por interm6dio de comentarios crticos sobre o assunto 

O crtico-poeta Augusto Meyer e o autor de maior importancia do presente captulo, 

porque a influ6ncia de Prouste senslvel tanto em sua obra potica quanto em sua produ9o 

crtica. Ambas foram escritas sob a 6 gide da introspec9乞o proustiana 

6.1. A busca do eu perdido 

Augusto Meyer foi seguramente o primeiro grande proustiano do sul do pas. Partiu 

dele uma das primeiras homenagens de um brasileiro a Marcel Proust, em forma do ja 

referido poema - "Elegia para Marcel Proust" (1926) - e publicou varios artigos crticos 

tratando da obra proustiana, nos jornais de Porto Alegre, de 1929 a 1930. Suas primeiras 

contribui96es a crtica proustiana brasileira sao bem significativas, pois toda a sua produ9o 

literaria 6 caracterizada por essa alternancia entre poesia e crtica 

Ele se iniciou na literatura brasileira com um livro de poemas, mas tornou-se 

nacionalmente conhecido por seu estudo crtico sobre Machado de Msis' 34 onde, conforme 

ja referimos, apareceu pela primeira vez o paralelismo entre o romancista brasileiro e 

Proust. Procurando integrar passado e presente, Augusto Meyer fez da memoriallstica um 

de seus territ6rios preferidos 

Sua atividade crtica esteve sobretudo ligada ao jornal, sendo que, at6 1930, 

colaborou no Correio do Povo e no Didrio de Notcias, de Porto Alegre e, de 1948 at6 o 

fim de sua vida, colaborou no Correio da Manh, do Rio de Janeiro 

Desde os primeiros textos publicados no Correio do Povo, em Porto Alegre, depois 

no Correio da Manhd, do Rio de Janeiro, a imagem de Augusto Meyer 

434 MEYER, Augusto. Machado de Assis. Porto Alegre: Globo, 1935 
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"6 a de um leitor traduzido em escritor de jornal, levando para um 
espa9o publico a experiencia privada da leitura".435 

Conforme Jo瓦o Alexandre Barbosa, esta imagem vai determinar a pr6pria crtica 

exercida pelo poeta gacho: a linguagem, apesar de tratar de assuntos a s vezes complexos, 

era simples e comunicativa, porem sem banalizar os. aspectos essenciais dos topicos 

tratados; a escolha dos t6picos era feita de forma a equilibrar o desejo de informa9乞o nova e 

a perenidade dos problemas tratados. Entre o interesse de novidade do jornal e a 

importancia crtica dos t6picos, o crtico tinha que criar um modo adequado de exercer sua 

atividade, ajustado ao espa9o p立blico do jornal. Mostrou, ent乞o, que o ensaio nao precisa 

ser longo, mas deve oferecer espa9o para a retomada das id6ias e a continuidade das 

reflex6es apenas afloradas 

Nas criticas de Meyer, percebe-se a posi9ao do crtico como um leitor que antes 

anotou e rasurou, sendo comum seus textos come9arem em tom de marginlia. A nota え  

margem da leitura 6 ent乞o retomada e desenvolvida, mostrando que o leitor 6 agora um 

crtico. Ali ressalta-se a variedade dos temas analisados, desde os assuntos sul-rio- 

grandenses at6 aspectos gerais da literatura brasileira e da literatura universal 

Este crtico-poeta gacho destacou-se entre os autores que revelaram buscar, pela 

anlise introspectiva, um sentido para a pr6pria vida atrav6s da realiza9乞o artlstica. As suas 

obras, tanto a po6tica quanto a crtica, acusam o desejo de descobrir a identidade perdida 

por meio de procedimentos claramente inspirados na analise psicol6gica proustiana 

Ao proceder ao levantamento e え  anlise da obra de Augusto Meyer436, Tania 

Franco Carvalhal distinguiu tres etapas fundamentais na trajetoria do pensamento te6rico- 

crtico do escritor gacho 

Segundo ela, a fase inicial de suas incurs6es nos dominios da crtica literaria foi 

caracterizada como o estgio do gosto, na qual a extraordinhria perspic自cia crtica valia-se 

sobretudo da intui9乞o. 

435 BARBOSA, Joao Alexandre, pp. cit., fey. 1987 

436 CARVALHAL, Tania Franco. O critico d sombra da estante. Porto Alegre: Globo, 

1976, 154 p. 
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A segunda etapa foi marcada pela tend6ncia え  crtica psicolgica, iniciando-se com o 

ensaio de 1935, sobre Machado de Assis e se prolongando nas anlises de Prosa dos pagos 

(1943) e de j sombra da estante (1947). Naquele momento, o principio diretor da crtica de 

Augusto Meyer era o da adequa9乞o. Por isso, em suas diferentes analises evidencia-se um 

clima de empatia entre a obra literaria e o crtico que, assim, encontra a forma de 

abordagem adequada para cada caso. Al6m da empatia, era com entusiasmo que ele se 

aproximava das obras. Procurava penetrar nos romances de Dostoievski, Barres, Proust ou 

Pirandello, entre outros que, como Machado de Assis, tendiam a descri9乞o de aventuras 

psicolgicas, visando acompanhar em cada um deles "o deslocamento do eixo da a9えo para 

o da introspec9をo"437 

Somente nos anos cinquenta afirma-se a inten9乞o da anlise estilistica - terceira 

etapa do pensamento te6rico-crtico de Augusto Meyer - em que ele se apresenta munido 

de um aparato te6rico bem mais complexo e eficaz que nas duas fases anteriores 

Em estudo posterior438, Tania Franco Carvalhal examina longamente os Cadernos 

de Apontamentos onde Augusto Meyer rascunhou observa96es formadas paralelamente s 

leituras que fazia, na inten9乞o de registrar a evolu9乞o de suas id6ias 

O acurado exame desses documentos em sua rela9乞o com a obra levou a 

pesquisadora a identificar uma "potica da circularidade" na produ9ao de Augusto Meyer 

Esta parece girar sobre si-mesma, em andamento circular, comparvel え  postura de Narciso 

que se empenhou no conhecimento de si mesmo pela investiga9ao da pr6pria imagem 

Assim, sendo a memorialistica o territ6rio privilegiado da analise de si mesmo pela 

reconstru9ao de um tempo anterior, foi para eia que Augusto Meyer se encaminhou. Na 

busca do tempo perdido procurava a identidade que se perdera no passado, sem visara 

reconstitui9乞o de epis6dios, pessoas ou acontecimentos, nem seguir rigidamente a ordem 

cronol6gica, mas tentando estabelecer um dilogo entre o "eu" de hoje com os "eus" de 

outros tempos: 

437 Ibidem, p. 49. 

438 CARVALHAL, Tania Franco. A Evidncia mascarada. Uma leitura da poesia de 
Augusto Meyer. Porto Alegre: L.P. M・fPr-Mem6riallNL, 1984, 268 p 
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"E o homem em busca de suas fei96es anteriores na tentativa de 
compreender a si mesmo" . 

Portanto, no ensaio como na poesia, Augusto Meyer tendia a sondagem interior, 

inclina9乞o que orienta a escolha dos autores por ele analisados e explica igualmente alguns 

de seus postulados. O crtico repetia, com e nfase, a necessidade da adequa9ao da 

perspectiva de analise ao autor estudado, assim como enfatizava a importancia do 

sentimento de adesao do critico a obra analisada de forma a permitir um "clima de empatia" 

que favorecesse a imanencia da anlise 

Por isso, a atividade crtica de Augusto Meyer recaiu sobretudo em autores que 

exploraram os conflitos interiores, tendo em Machado de Assis o objeto central de suas 

indaga96es crticas e, provavelmente, um estimulador da especula9ao psicologica que 

empreendeu. Procurando conhecer os grandes analistas da alma, o poeta gacho foi tambem 

leitor assiduo de Freud, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Shakespeare, Pirandello, 

Ibsen, Dostoievski e Proust, interessando-se sobremaneira pela introspec9乞o na analise dos 

personagens. 

Nao foi, portanto, casual a empatia que demonstrou pela obra de Marcel Proust, 

entre outros grandes "desmascaradores", conforme expresso da pesquisadora gacha 

Se para boa parte da critica meyeriana o livro Literatura e Poesia fecha o ciclo 

poetico na carreira do escritor, limitando assim sua obra poetica em 1931, a viso de Tania 

Franco Carvalhal 6 mais abrangente, porque analisa a produ9乞o de Augusto Meyer como 

um todo, procurando interpretar o silncio potico, dando-lhe significa9ao e articulando-o 

com o conjunto dos textos. Ela conclui que tal silencio, instalado em 1931, se preenche com 

a memorialistica e a obra crtica: elas prolongam o "lirismo extraviado" assim como tamb6m 

a inten9ao de auto-an合lise 

At6 mesmo nas anota96es dos Cadernos, registros feitos sem previs乞o de publica9o 

posterior, a pesquisadora percebeu a tendencia analitica, apontando estreitos vinculos entre 

algumas reflex6es e uma cr6nica escrita na mesma e poca, intitulada "Os tr6s primos"440. Ali 

439 Ibidem, p. 17. 

440 MEYER, Augusto. Os trs primos. In: Prto e Branco, 2. ed. Rio de Janeiro 
Grifo/INL, 1971 [1. cd., 1956], p. 143-147 
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Augusto Meyer compara Proust, Pirandello e Machado de Assis sob o a ngulo psicologico 

da cria9ao literria. Os tres autores, com os quais ele demonstrou grande afinidade literaria, 

conforme j referimos, extraIram as obras que os imortalizaram do pr6prio desengano e 

trataram com maestria o problema da sensa9ao do tempo que passa. Tania Franco Carvalhal 

no hesitou em filiar o poeta gacho a mesma famlia espiritual dos "primos" citados, sendo 

que, para ele, a poesia se apresentou como garantia de permanencia em oposi9乞oa 

consci6ncia do eremero que tanto o angustiava. Inspirou-se em Proust e na sua capacidade 

dispersiva que fazia o tempo agir como dissociador da personalidade. Assim, em Meyer, 

"Configurada a cis乞o do Eu em Giraluz, a explora9乞o dos conflitos 
interiores converte-se em m6vel do restante da produ9をo do 
autor."44' 

Nas obras po6ticas que seguem: Poemas de Bilu (1929) e Literatura e Poesia 

(1931), os temas explorados so retomados com algumas varia96es, sendo que a busca 

introspectiva manifestada desde as primeiras produ96es poticas tende a acentuar-se 

Mesmo nos poemas da丘  ltima faseーて  ltimos poemas (1955) - onde o autor submete seus 

textos poeticos anteriores a uma completa reescritura, reaparece a figura de Narciso, 

insistente na inten9ao de auto-conhecer-se. Tamb6m retornam os motivos centrais da 

poetica meyeriana: os espelhos, o passar do tempo impondo aos homens e 良  s coisas um 

carter de transitoriedade, a indaga9乞o metafisica consequente da atra9乞o pelo 

desconhecido. 

Em outro ensaio de profunda acuidade, Tania Franco Carvalhal442 analisa mais 

detidamente as liga96es da obra de Augusto Meyer com a procura que o autor fez de si 

mesmo, no decorrer de toda a sua produ9乞o literaria, referindo-se tamb6m nesse estudoa 

recupera9ao do tempo perdido em sua obra 

Segundo a ensaista, em Segredos da infncia (1949) e No tempo da flor (1966)e 

perceptivel a linha subjetiva de Proust nas reflex6es sobre o tempo e seu poder de 

destrui9ao. S6 que, para o poeta, ao contrario do que ocorre na obra proustiana, os lugares, 

441 CARVALHAL, op. cit., 1984, p. 85 

442 CARVALHAL, Tania Franco. Augusto Meyer. Porto Alegre: INL, 1990, 90 p 



225 

embora impregnados de sensa96es, estao bem definidos e sえo pontos de refer6ncia 

indispensveis: eles refletem as modifica6es pelas quais passam os seres 

Por isso, os textos de Augusto Meyer tem caractersticas autobiogrficas. So 

tentativas de reencontrar consigo-mesmo, relatos n乞o precisamente datados mas que 

intentam fixar momentos intensamente vividos, permitindo ao autor, num processo de 

paralelismo, identificar a transforma9乞o que se operou entre o "eu" presente e o "eu" 

passado 

A vincula車o de sua obra com as quest6es sul-rio-grandenses significa, ainda, um 

enraizamento no que lhe d particular. Pelo processo de afirma9谷o das pr6prias razes, ele 

busca sua autenticidade, procura compreender-se como ser situado no tempo e no espa9o 

Do mesmo modo que, como leitor, ele sempre procurou ir al6m das apar6ncias do texto, 

perscrutando atrav6s delas o que o texto escondia, tambem ao analisar os temas regionais, 

procurou suas origens, reconstruindo formas perdidas no tempo, de maneira que toda a sua 

obra deve ser compreendida em liga9豆o com suas razes 

Tania Franco Carvalhal observou que Meyer reviveu sua infをncia e sua adolesc6ncia 

para reconstituir o experimentado, como quem faz um filme de seu interior: os capltulos sをo 

quadros ou cenas e ali ele se coloca como um ator. Neste trabalho de autocontempla9ao, 

introduziu a terceira pessoa para designar o "eu" anterior, o que lhe permitiu uma avalia9o 

quase o可etiva 

Pelas mesmas raz6es, em alguns de seus livros, adotou a mascara do duplo que 

possui um sentido teatral em sua obra, pois via os homens como atores no grande palco do 

real. Em sua poesia, o mascaramento decorre da consci6ncia da pluralidade do "eu", de 

onde o poeta partiu em busca de sua identidade. No titulo de um dos livros de ensaiosー  A 

chave e a Miscara - associam-se dois termos: "chave", que em crtica literaria veicula 

id6ia de revela9乞o e "m自scara", que aponta para no96es de ambigidade e encobrimento. De 

fato, como crtico, Augusto Meyer assumiu uma postura que era ao mesmo tempo 

desmascaradora e interpretativa 
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Este trabalho de autocontempla9ao e desdobramento se evidencia quando ele adota 

a mascara do duplo, que se chamava Bilu. Assim rememora a rua da Ladeira, em Porto 

Alegre, no tempo de sua juventude 

"Passando para o alto da Ladeira c esta a Biblioteca Publica, onde o 
convalescente Bilu, macerado de literatura e metido num casaco 
felpudo, ia ler todas as manh乞s um estranho e delicioso livro 

intitulado: l'Ombre des Jeunes Filies enfleur."443 

Nesta declara9ao que confirma a paix乞o de juventude pela obra proustiana, o 

narrador torna-se sujeito e objeto de seu discurso, acentuando-se nestes relatos 

autobiogrficos a diferen9a entre os dois pap6is assumidos. O tempo vivido e o tempo da 

reda9乞o s乞o bem definidos e so se pode saber aquilo que o narrador decide contar. No 

processo da recomposi9乞o das sensa96es passadas, estas nao s乞o recuperadas exatamente 

como aconteceram, mas reinventadas pela visao atual do narrador, onde a emo9ao do "eu" 

original6 substituida pela do "eu" que narra, acrescida, alem disso, pela imagina9o 

Ao analisar toda a produ9乞o po6tica de Augusto Meyer, Tania Franco Carvalhal 

conclui que, dos primeiros aos 自  ltimos poemas, num movimento circular, a obra fecha-se 

sob o signo da introspec9乞o, todo o projeto potico de Augusto Meyer podendo ser assim 

resumido: reconstituir o caminho percorrido para chegara unidade perdida 

Al6m disso, em seus ensaios de crtico-leitor ( sombra da estante (1947) e Preto e 

Branco (1956) entre outros), Meyer deixou claro o papel que atribuia ao leitor na existencia 

efetiva do texto literario. Para ele, o leitor era um colaborador, um segundo autor que, pelas 

descobertas que fazia, enchia de ressonncia pessoal os brancos do texto e tocava nos 

limites da inven9乞o. Como leitor, ele participou efetivamente no processo literario, vendo 

no texto, alem do prazer estetico, uma fonte de conhecimentos da natureza humana. Em 

seus ensaios, procurou recompor e transferir ao leitor as emo96es que ele mesmo sentiu em 

seu contato com o texto comentado, com o objetivo de despertar neste uma emo9o 

semelhante. Ao mesmo tempo que voltava ao passado e liberava a imagina9乞o, ele analisava 

rigorosamente o texto, o que resultou num ensaio altamente criativo, marcado pela presen9a 

443 Augusto MEYER apud. CARVALHAL, ibidern, p. 64 
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do crtico-leitor. Para ele, a crtica era um dilogo do leitor com a obra, de onde esta saa 

enriquecida e renovada, sendo que o estudo da literatura nao teria valor sem este sentido 

pessoal e humano. 

Conforme afirmou Tania Franco Carvalhal, a tonalidade lirica dos ensaios identifica 

o poeta que existe no discurso do prosador. A formula9乞o lrica, porem, nao pressup6e um 

discurso enfeitado mas, ao contrario, seu discurso tem um estilo leve e arejado, onde n乞o ha 
excessos verbais. 

Na verdade, Augusto Meyer nunca fugiu de sua forma9乞o de grande proustiano, o 

que pode ser facilmante identificado em toda a sua produ9をo literaria, ja que Prouste 

frequentemente citado em seus textos crticos 

Os primeiros documentos crticos que produziu sobre Proust ja eram indlcios de 
uma admira9乞o, que aumentou no decorrer dos anos. Conforme referido acima, entre as 

primeiras manifesta96es literarias brasileiras sobre a obra proustiana, encontra-se "Elegia 

para Marcel Proust", que foi a express豆o justa da grande impress乞o deixada no poeta pelo 

romancista franc6s. Em entrevista a Nougueira Moutinho444, o advogado pernambucano 

Manuel Tavares da Silva, membro da Sociedade dos Amigos de Marcel Proust e dos 

Amigos de Combray, colecionador de um arquivo de raridades sobre a obra proustiana, 

terminou sua conversa com o jornalista, citando por inteiro o poema de Augusto Meyer 

como sendo "a mais bela homenagem poetica prestada a Marcel Proust no Brasil" 

Dois artigos de Meyer, publicados no Correio do Povo, em 1930, abordaram a 

introspec9乞o proustiana sob formas diversas 

O primeiro, "Proust, o Zaori"445,e uma anlise de como Proust utilizou a psicologia 

em sua obra e aponta Proust e Freud como os dois responsaveis pela revis乞o nos valores da 

psicologia tradicional que, ate o aparecimento dos dois, se mantinha em limites pragmaticos 

''Proust colll a"n 1.,,.:i, . cm可  FrpllA hハ”, 。～：一一一Al：一一一一．一  '- ー’' S.JL1L"oua luしIuc乙しiuei, rreuu com a Dslcanalise ensin2r2m 2 
(1eQ'rntiar r4i't Chav5eg nnncコ  -rりAハo ，、ハ1。  ；"'”一～ー一γ 一  I、r.1 “ー～v""“」 “、ノJ し」Ia vucs consagracjos neia introsnecc五n f'-i1 d9 
psicologia oficial."446 

444 MOUTINRO, Nogueira. Proust n) Brasil. Conversa com um leitor brasileiro de 
Swann. Folha de So Paulo, Sao Paulo, lOjul. 1971, p. 23 

445 MEYER, op. cit., 11 maio 1930 
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A partir de entao, a desconfian9a nas aparencias passou a ser uma constante; nada se 

avaliava sem uma pr6-anlise. Estes dois estudiosos da alma humana procuraram descobrir a 

hipocrisia contida em cada fato e os seus motivos camufiados pelo inconsciente 

"No mundo da Recherche dii temps perdu [sici e da Iniroducod 
'-'Vlく'ffl1fiI7V1 CerW1T1e t' 	 つnqrPntp ハ  りh;,,,，ョ  '"～ー…’～レ  Jレ‘“γ』し  Jし  Pし」さcどuc iiu iiuiiieiii aparente o animai 
subterraneo, deslocando o sentido de um pro outro."447 

Porem, segundo o crtico gacho, os dois analistas da alma procederam 

diferentemente. Freud manteve a tese do pan-sexualismo, justificando a superposi9乞o dos 

dois mundos, do consciente e do inconsciente, apoiado no princlpio da procria9乞o, o que de 

certa forma empobreceu o seu metodo. Enquanto Proust, partindo da mais extraordinaria 

gratuidade de princlpios, chegou com sua analise a um repertorio de sugest6es que o 

aproximou muito mais da verdade complexa do mundo psicol6gico. Seu estudo concentrou- 

se na luta entre duas for9as: concentra9ao e dispers乞o. Em seu romance, a concentra9乞oe 

feita pelo "eu" e a dispers乞o 6 produto do tempo, que destri e dissocia a personalidade 

"A procura do tempo perdido 6 a procura do Eu que se perdeu."448 

Como se v6, essa constata9ao esta presente em toda a obra poetica de Augusto 

Meyer. Foi a partir dela que elaborou,a sua maneira, uma busca do seu "eu", dissociado 

atrav6s dos anos ja vividos. Ele compreendeu em profundidade a raz乞o de ser da "busca" 

proustiana e empreendeu, de forma anloga, a sua "busca". Percebeu que na recupera9o 

dos anos vividos, feita pela memoria, estava a conquista integral da personalidade 

Conforme testemunhara Proust com sua obra, exigindo de si mesmo a imagem mais crua 

que pudesse reconstruir, Meyer acreditava que a singularidade do estilo proustiano fosse 

resultado do esfor9o empreendido no sentido de se aproximar ao maximo da verdade 

interior: 

446 乃idern. 

447 乃idem. 

448 乃idem. 
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"Vem da o seu trabatalhos que se perdei忠moroso, retaroutros atalho舞em meandros, cheio debecos subentendidos - 

e a claridadede Zaori enx欝deshumana que atravessa a obra to atravs das paredes convencionai窯esse olhar9 

O crtico assombrou-se com a clarividencia e a sensibilidade do romancista francs, 

dotado de singular agudeza nas percep96es que se opunham a serenidade inalter自vel do 

pensamento. Chegou a afirmar que nao houve em Proust um so momento de desequilibrio, 

naturalmente, referindo-se a concep9をo da sua obra literria. Para ilustrar a imensa 

capacidade de percep9乞o do escritor e seu especial poder de ler a alma de seus proximos, 

citou o conhecido episodio contado por Henri Bardac450, ocorrido em 1918, quando ao 

visitar uma cartomante, Proust ouve da mulher que caberia a ele revelar a sorte dela 

Uma pequena cr6nica, cujo tltulo - "A culpa e de Reinaldo [sic] Hahn"45 ' - revela 
a vincula9をo do texto com Proust, trata-se, na verdade, de uma introspec9ao de Augusto 

Meyer no seu proprio interior, O narrador, olhando para dentro de si mesmo, perscruta 

paisagens mantimas que, mesmo sendo desconhecidas, lhe parecem familiares mas nao t6m 

lugar nem data precisos. Faz ent乞o uma divaga9乞o pelos caminhos do "pals da memoria 
perdida": s乞o apresentadas algumas descri96es de grande inspira9ao poetica, na tentativa de 

identificar lugares e emo96es que se perderam. E depois, solta um grito de amargura 

"E onde foi que existiu essa paisa
gem? Me ensina o caminho que leva

at l . . "452 

O tltulo teria sido dispensavel para que se percebesse a inspira9豆o proustiana; no 

entanto, ele prop6e uma solu9乞o "mascarada", fazendo crer ao leitor que o questionamento 

sena supostamente de Proust, talvez em um de seus passeios com Reynaldo Hahn nas 

costas da Bretanha. Na verdade, era o pr6prio poeta que se atormentava na busca do seu 

"eu", em plena coxilha gacha 

449 乃ide,,,. 

450 BARDAC. Henri. M2rce1 Prnnにt dPvin XT,- ,,1,,,J!,, D....... 
105. 

451 IvEYER, op. cit., 11 set. 1930 

452 乃iden:. 
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Em 1948, por ocasiao da tradu9言o da Recherche, Meyer voltou-se com entusiasmo 

renovado para a obra proustiana. Encarregado de escrever um guia que facilitasse o acesso 

do leitor brasileiro a quele universo, em princIpio to diferente de tudo o que este ja lera ou 

tivera conhecimento, confessou que "releu" Marcel Proust. Tal releitura parece ter 

aumentado a sua ja profl.rnda admira9ao pela obra proustiana, refletindo-se muito 

claramente na produ9乞o ensaistica do perodo que vai de 1948 at6 1956 

A velha paixao se faz bastante presente em Prto e Branco453, coletanea de cr6nicas, 

muitas delas anteriormente publicadas em jornal. Das tr6s dezenas de cr6nicas ali reunidas, 

em pelo menos uma dezena delas h自  referencias a Proust ou a sua obra 

A tecnica aplicada nas cr6nicas seguiu quase sempre as mesmas etapas: ele escolhia 

um tema para seu artigo, partindo muitas vezes de um comentario de leitura feito por ele 

mesmo em forma de nota na marginalia; em seguida, ou procurava exemplos que 

confirmassem tal observa9こo, indo das fontes mais antigas ate as mais atuais, ou fixava o 

interesse do artigo em um autor escolhido. Neste percurso a cata de exemplos, ele passava 

frequentemente por Proust. Em Prlo e Branco, Proust foi o autor escolhido para ser o 

centro do interesse de duas cr6nicas: "A ilha flutuante" e "Os tr6s primos", ja citado 

"A ilha flutuante"454 aborda as imagens literarias que se repetem e se renovam 

atraves dos tempos. Ressalta a maestria com que Proust soube retomar uma velha imagem 

ー  a Delos, ilha flutuante da mitologia grega - impregnando-a de um valor psicolgico 

profundo e enfoca tambem um problema da tradu9ao feita por Mario Quintana, em um 

trecho de No caminho de Swaniz 

A analise ali efetuada e de uma amplitude surpreendente, pois desenvolve o hist6rico 

de uma imagem poetica usada pela primeira vez por Homero, no seu Ulisses, retomada 

depois por Marchangy em La Gaule Poetique (1813), dali por Lamartine, em 1857 e 

depois, tamb6m por Proust, em Du c6t de chez Swann 

453 MEYER, Augusto. Prto e Branco, 2. ed. Rio de Janeiro: GrifofINL, 1971, 196 p. [1 
ed., 1956] 

'5' MEYER, A ilha flutuante. In: Preto e Branco, op. cit., p. 105-108 
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Augusto Meyer assinala que o emprego de uma mesma imagem pode ser 

enriquecido, atraves dos tempos, pela sensibilidade do autor que a retoma, observando que, 

na obra de Proust, h自  muitos exemplos de tais ocorrencias 

Proust retomou a imagem da ilha flutuante comparando-a a uma lembran9a que a 

mem6ria recupera no mar do tempo e do espa9o, sem conseguir relaciona-la a uma data, a 

um lugar ou a um acontecimento bem definido 

"Na inten9o de Proust, a "ilha flutuante" [entre aspas no original] 
serve para definir o carater peculiar do "souvenir pur" [entre aspas 
no original], a recorda9乞o que emerge do inconsciente, sem qualquer 
liame associativo imediato, na cadeia das recorda96es. Impregnou-a 
de um valor psicol6gico profundo, como tudo que lhe passava pelas 
maos tao leves, tao delicadas - e tao poderosas [...]."4" 

Na cr6nica "Os tr6s primos"456, Augusto Meyer enfoca a psicologia da cria9o 

literaria a partir dos trs autores que ele considera mais representativos desta atitude 

estetica: Proust, Pirandello e Machado de Assis. Quando se sentiram muito proximos da 

nega9ao total e do ceticismo, impulsionados pelo "horror ao nada", os artistas aqui citados 

passaram a a9ao criadora 

"Creio que h自  em tais casos, como fator de instiga9ao criadora, a 
consci6ncia da fragilidade do instante e a angstia de sentir a vida 
fugindo. Justamente porque 6 aguda e dolorosa essa consci6ncia, 
procura o artista libertar-se de seu aguilhao一  que 6 tamb6m acicate 
- e supera-la por meio da obra de arte, isto6 , a forma definitiva em 
que se integram as apar6ncias de formas ilus6rias da vida que 
passa."457 

Um outro ponto em que, segundo Augusto Meyer, Proust e Pirandello se 

aproximam, mais que Proust e Machado de Assis,e a dissocia9乞o da personalidade: se nem 

sempre somos os mesmos para nos mesmos, nao podemos pretender ser os mesmos para os 

outros. Ele procura tamb6m assinalar o lado profundamente humano de Proust e de 

Pirandello, que era frequentemente negligenciado por seus crticos 

455 Ibidem, p. 108 

456 MEYER, Os trs primos. In: Preto e Branco, op. cit., p. 143-147 
457 Jbidem, p. 144 
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Nas outras cr6nicas da coletnea, Proust e refer6ncia para as mais diferentes 

compara96es, isso revelando o quanto a obra proustiana fora importante para a forma9きo 

literria do crtico e o quanto ela determinara sua forma de sentir e compreender as outras 

obras. Observa-se que Proust era uma das principais fontes onde o crtico gacho ia buscar 

seus exemplos, conforme demonstram as cr6nicas "Os galos vao cantar" (p. 9-14), "Un 

Cerbantes..." (p. 67-71), "Sobre Anatole France" (p. 83-88), "Pergunta sem resposta" (p 

89-97), "0 mundo da lua" (p. 127-131), "Os parentes pobres" (p. 133-13 6), "O romance de 

um romance" (p. 13 7-142), "Mozart e a laranja" (p. 167-170), todas da coletanea Prelo e 

Branco. 

A cr6nica "Os galos v豆o cantar"458 ilustra bem a afirma9ao feita acima. Trata-se de 

uma reflex乞o suscitada pela morte de Machado de Assis, representante para Augusto Meyer 

dos grandes escritores, como fora Bergotte para Proust. Segundo o crtico gacho, assim 

como qualquer outro grande escritor, Machado de Assis, no momento de sua morte, deu 

ongem a um outro ser: o autor da obra que ele escreveu, pois o autor so come9a realmente 

a existir quando o homem que ele era desaparece. Em toda obra literaria ha um protesto 

contra a irreversibilidade da morte, a obra de Proust sendo apresentada como o maior 

exemplo disto: 

"Ele viveu escravizado え  mem6ria, ao recuo nostalgico,a saudade no 
tempo e no espa9o. Ja no come9o dos seus ensaios literrios, segue 
esse declive espont合neo da fantasia criadora, e conv6m ler em Les 

plaisir ei les fours as pginas de antecipa9乞o em que analisa o regrel, 
palavra constante, em torno da qual se agrupam os temas 
nroustianos."459 

Nesta cr6nica, Meyer analisou a Recherche como busca do autor ao "eu" que se 

perdeu, procurando, no passado, a memoria da propria personalidade, apresentando Le 
Temps reirouv como a reden9乞o do autor que, pela recupera9乞o do tempo, come9a a se 
liberar da morte 

458 MEYER, Os galos vo cantar. In: Preto e Branco, op. cit., p. 9-14 
459 Ibidem, p. 12 
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Como vemos, o crtico compreendeu em profundidade a no9をo que Marcel Proust 

deu a sua procura do tempo perdido e, por isso, adotou-a para si mesmo 

Em duas outras cr6nicas46o publicadas em jornal e depois reunidas na Proustiana 

Brasileira, em 1950, Augusto Meyer enfocou a obra de Proust tambem sob o ponto de 

vista filos6fico, preocupando-se sobretudo com os temas do tempo e da mem6ria. O tempo 

concebido como elemento que dissolve e destroi, mas que e finalmente recuperado por 

intermedio da associa9o evocativa da memoria, pois so o esfor9o de recupera9ao pela 

memoria criadora se op6e a a9乞o destruidora do tempo. Assim, Proust, na tentativa 

permanente de recuperar o "eu" aparentemente perdido, criou pela sua arte uma forma de 

vencer o tempo, recriando pela memoria todas as emo96es e impress6es vividas, 

aprofundando-as e esclarecendo-as 

"Proust e Bergson"e um estudo tanto literrio quanto filosofico, sendo por isso 

necessario que o leitor conhe9a pelo menos as no96es centrais da teoria bergsoniana, para 

que possa avaliar com precis乞o a anlise. Contribui tambem para a discuss乞o do problema 

das influ6ncias de um autor sobre outro, questionando ate que ponto um escritor pode ser 

original ao adotar id6ias ou principios filos6ficos alheios 

Para Augusto Meyer, as diferen9as que se possam identificar entre os dois 

pensadores - Proust e Bergson~ n乞o s乞o suficientes para anular as coincid6ncias, por ele 

resumidas nos seguintes elementos tematicos: o valor da introspec9乞o; a dura9豆o como 

substancia de realidade; a vida mental em sua profundidade qualitativa e multipla; a 

inteligencia e a linguagem como instrumentos opressores da verdadeira consci6ncia: a 

memoria como for9a espiritual reveladora; a a9乞o do esquecimento como fen6meno de 

adapta9乞o do homem ao presente; a distin9乞o entre memoria involuntaria e memoria 

volunt豆ria. 

Proust nao aceitava, porem, as aproxima96es que se faziam entre sua obra e o 

bergsonismo, e as negou varias vezes. A rea9乞o - negativa diante de tais evidencias 

expressou, segundo Meyer, uma atitude de orgulho e de pouco equilbrio. Por6m o crtico 

460 MEYER, op. cit., O9jan. 1949 e 06 fey. 1949 
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brasileiro faz uma advertencia e, apoiando Sergio Buarque de Holanda461, declara que a 

viso final do romance proustiano afasta-se bastante do pensamento de Bergson pois, 
enquanto Proust pertence ao domnio da imagina9乞o estetica, Bergson se restringe ao da 

especula9ao filosofica. Segundo ele, ignorando tal diferen9a, corre-se o risco de incorrer em 

aprecia9ao err6nea. 

6.2. Os brasileiros e a busca da provincia natal 

A anlise introspectiva do romance proustiano tamb6m serviu como fonte 

inspiradora para a explora戸o do subconsciente empreendida por muitos outros romancistas 

e poetas modernistas brasileiros. Destacou-se como tema a provncia natal que, ligada a s 

experi encias da infncia, tornou-se a materia prima de obras ficcionais de muitos de nossos 

escntoreS. 

Assim, a revista Nordeste elegeu a provincia natal como tema para o numero 

especial, organizado em homenagem a Marcel Proust. Conforme explicou Aderbal 

Jurema462, um dos proustianos organizadores daquele numero, Proust realizou o que todos 

os escritores sonham realizar: recuperou o tempo pela for9a criadora da mem6ria. Mas 

fi.igiua forma saudosista e inocua, pois ao escrever impress6es passadas, renovou 

est6ticamente a literatura francesa e, de certa forma, a literatura mundial 

"Foi nos escaninhos das suas impress6es passadas que Proust 
rejuvenesceu, com uma pureza est6tica absoluta, a literatura francesa 
e, porque nao dizer, a de todo mundo ocidental."463 

Em outro artigo da mesma publica9乞o, Luiz Santa Cruz464 abordou a influ6ncia de 
Proust sobre os modernistas brasileiros no que concerne a procura das ralzes, dos 

sentimentos e emo96es na provncia natal. De fato, o tema da volta a s lembran9as da 

in1ancia, da recupera9ao proustiana da provncia, foi retomado por poetas e romancistas 

461 HOLANDA, Sdrgio Buarque, op. cit., 14 nov. 1948 
462 JTJREMA, op. cit., 1949 
463 乃idem 

464 SANTA CRUZ, op. cit., nov./dez. 1949 
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brasileiros como Jorge de Lima, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jose 

Lins do Rego, Ciro dos Anjos, Barreto Filho e Joaquim Cardozo 

Mais que Freud, Marcel Proust influenciou os modernistas brasileiros na explora9o 

do subconsciente, onde as experiencias acumuladas passaram a servir de materia prima para 

a obra poetica e de fic9ao. Alguns, como Augusto Meyer, receberam conscientemente a 

influ6ncia, outros de forma inconsciente e ate, muitas vezes, repelida. Neste 

aprofundamento de experiencias emocionais e literrias, Proust foi responsavel sobretudo 

pela busca da provincia perdida 

Considerando que houve, no modernismo brasileiro, dois momentos distintos: o da 

"descoberta da terra" e o da "descoberta do homem", Luiz Santa Cruz afirma que o 

primeiro foi acima de tudo a descoberta da provincia natal 

"Proust lhes ensinou [aos modernistas brasileiros] a aDroveitar nos 
mananciais do passado a a gua cristalina da emo9io est6tica e 

A obra de arte passou a constituir-se, n乞o apenas de dados colhidos na memoria, 

mas tambem de um aproveitamento das vivencias do passado 

Inspirados em Proust, alguns poetas e romancistas brasileiros convenceram-se de 

que a "descoberta da terra" come9ava pela descoberta da provncia natal. No referido 

artigo, foram citadas certas obras da primeira fase modernista onde isto se evidenciou, entre 

elas, o ensaio de Jorge de Lima sobre Proust466 que, para Lus Santa Cruz, foi uma 

declara9言o de principios 

"[O ensaio de Jorge de Lima foi] mais do Que o seu entusiasmO 
proustiano, a sua profiss乞o de f no "processus" Isici de criaao 
literaria e na est6tica de auto-conhecjrnenio proustiano."467 

Os poemas de O mundo do menino impossvel, onde Jorge de Lima e reconduzido 

ao passado e a sua meninice, sofreram a influencia decisiva de Proust, segundo confissao do 

465 Jbidem, p. 3 

466 LIMA, op. cit., 1929 

467 SANTA CRUZ, op. cit., p. 3 
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propno poeta-romancista ao autor do artigo e gra9as a essa influ6ncia, Jorge de Lima 

tornou-se o poeta da "catolicidade provinciana e ing6nua" 

Por outro lado, embora Carlos Drummond de Andrade tivesse combatido em A 

revista a irregularidade do estilo e a leitura dificil da obra proustiana, deixou perceptlvel a 

influ6ncia proustiana em seu poema "Sombra das mo9as em flor", em Brejo das Almas 

Como Proust, ele recriou na poesia a sua provncia natal, recuperando com maestria o 

humour provinciano 

Tambem Jose Lins do Rgo, que teria induzido, conscientemente ou n乞o, Jorge de 

Lima a escrever seu ensaio sobre Proust468, iniciou o seu ciclo de romances sob influ encia 

proustiana. Ele mesmo afirmou, com evidente orgulho, ter sido um dos primeiros leitores de 

Proust no Brasil469. Opini豆o que refor9amos com um interessante depoimento de Blaise 

Cendrars470: 

"Em lQ36, Paulo DrQAr 一 ouandn lllP --十rpo。、,。。”,D。“h ノ、 一；一1一 J一  ー…‘～ー’'""～よ』auv,juauuu me entregava em Paris （ノ ciclo di 
cuna-ae-aCuCp' de JoSe '"S 'i-' RAon --P H -司りr。て,。．  、nー、A ー  ；ーー’了ーーγーvー  “v ハノJし .L#UL. UU 』、じどo, me ueciarava】・Voce se 
iemrra.blalSe一  dO nne vncβ m - Hみ；り，”,，。，，ハー ,一Lー一  一  ~"～…・』J'"'Jし, uu quc voce me uizia uma vez sobre o temnt- 
nerdidri9 Acabei achando mle vnnβ t .-1-o r。7 -ハ rl、ーへ lL一ーー二  1 二  rー……'' W'4./vL wiiaituu りuc voce Lirma razao. Irago-Itie um autor 
que encontrou o tempo. E o nosso Proust. Um jovem. Leia-o.. "471 

Blaise Cendrars acrescentou ainda que todo o Brasil estava presente naquele livro 

com que Paulo Prado o presenteara 

Em seu citado artigo, Luiz Santa Cruz relata tambem que Carlos Drummond de 

Andrade identificara no romance de Ciro dos Anjos a mesma influ6ncia do processo criador 

de Proust. No capltulo intitulado muito significativamente "Um baile das mo9as em flor", do 

romance O amanuense Belmiro, o professor provinciano recua, atraves da memoria, ate as 

jovens que vira dansar em sua mocidade e p6e-se a descrev6-las 

468r・」、．、‘一一一一ーー一 T一！ ,. 

鷺蕪薫鷺鷺響難議  

470 I漂DRARS, Blaise. Etc...Etc... Um livro11 	 loo%brasileiro. Sきo Paulo: Perspectiva, 」ノ I、ろ‘」JP・  

471 Ibidem, p. 108 

469 REGO,017 cIL,1948/1949 op. cit., 1948/1949. 
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Alem destes escritores, o proprio romancista Barreto Filho confessou ao autor do 

artigo ter sofrido influencia da "provncia de Proust" ao escrever seu livro Sob o olhar 

malicioso dos trpicos 

Tambem o poeta Joaquim Cardozo confessava-se proustiano da primeira hora. No 

entanto, seu primeiro contato com a obra proustiana, assim como aconteceu com Carlos 

Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, foi de repulsa e nao de atra9乞o. Anos ap6s 
redescobriu Proust e refez em sua poesia todo o itinerario llrico de poeta de provncia, 

cantando, durante toda a vida, sua mocidade provinciana no litoral nordestino 

Joaquim Cardozo continua a cantar sua juventude ate mesmo no artigo que escreve 

para o numero especial de Nordeste472. Ele p6e em paralelo imagens sugeridas pelo 

romance proustiano com imagens que lhe vem a mente: s乞o cenas referentes aos encontros 

dos personagens que se dirigem a La Raspeliere, nos trens de Balbec, que Joaquim Cardozo 

contrap6e a lembran9a dos trens do interior de Pernambuco, utilizados com frequ6ncia nos 

tempos de sua mocidade. 

Contudo, foi o grande proustiano norte-rio-grandense Octacllio Alecrim quem mais 

sensibilizado se mostrou pela import合ncia atribuIda, por Marcel Proust,a s rememora96es 

cuja mola propulsora foram elementos afetivos vinculados a lugares da infancia 

Tal interesse se manifestou objetivamente em varias publica96es e sua contribui9o 

para o numero especial de Nordeste473 e bastante significativa, O artigo - "Provncia de 

Combray" - e uma resenha critica de duas monografias de Andre Ferre:e Geographie de 
Marcel Proust (1939) e Geographie Litlraire (1947). 0 critico brasileiro lamenta o fato de 

que os vereadores de Illiers tivessem rejeitado a sugest乞o da Sociedade dos Amigos de 
Proust e dos Amigos de Combray de trocar o nome da cidadezinha para Illiers-Combray (o 

que vina a acontecer um pouco mais tarde). Ele expressa sua tristeza em tons revoltados, 

atribuindo tal comportamento a completa ignorancia dos moradores da cidade que no 

472 CARDOZO, op. cit., 1949 
473 ALECRIM, Octacllio, Provincia de Combray. Nordeste, Recife, n. 5, p. 4, nov./dez1949. 
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foram capazes de compreender a importancia da geografia romanceada de Proust, capltulo 

da moderna hist6ria literria 

Nos livros analisados por Alecrim, a correspond6ncia entre a realidade geografica e 

a fic9ao n乞o se limitava a s duas cidades - a real e a imaginaria - mas a toda a regio que 

as cercava. Pela analise, fica evidente que os lugares da geografia proustiana n乞o 

correspondem diretamente aos seus modelos ou s suas fontes porque sao resultantes da 

consciencia do criador, misturados e alternados com imagens, sonhos e sentimentos 

Octaclio Alecrim diz: 

"O bin6mio Illiers-Combray 6 um desses fen6menos resultantes de 
estados simultaneamente justapostos na consciencia do romancista 
[...}."474 

Assim, cada lugar se caracteriza pela impressao a qual se acha associado 

Em 10 de dezembro de 1949, no mesmo m6s da publica9ao do numero de Nordeste 

em homenagem a Proust, Alecrim proferiu uma conferencia intitulada "Proust e a 
Provncia"475, na solenidade de recep9ao da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, em 

Natal. 

Na confer6ncia, ele nをo se prop6e a trazer uma mensagem inedita sobre Proust, 

confessando que se baseou na exegese da obra proustiana feita por Max Jacob476, da qual 

selecionou alguns fragmentos. O tltulo dado a confer6ncia - "Proust e a provncia" - 

indica o caminho escolhido entre as diferentes op96es de analise que a obra proustiana 

permite. 

Conforme o texto da confer6ncia, o papel da analise introspectiva na obra proustiana 

etransformar sentimentos obscuros em ideias claras. Tal anlise nao tem objetivo nela 

474 乃idem. 

475 Essa conferncia acha-se publicada como o capitulo VI dos Ensaios de Literatura e 
Filosofia, Rio de Janeiro, Ed. do Proust Clube, 1955, p. 61-86. Partes deste capitulo 
haviam sido publicadas em jornal sob os ttulos de "Proust", Correio da Manhd, Rio 
de Janeiro, 22 ago. 1948 e "Marcel Proust", Gazeta de Alagoas, Macei6, 12 dez. 1948. 

476 Talvez seja uma referncia errnea de Octacilio Alecrim, que, ao inv6s do livro Proust 
(1927) de Max Jacob, tivesse consultado: JACOB, Jean. Marcel Proust, son oeuvre. 

Paris: Nouvelle Revue Critique, 1928. A citada exegese 6 de pouca divulga頭o nas 
bibliografias proustianas difundidas entre a crtica brasileira. 
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mesma, mas e um caminho para a descoberta do real que, para o autor da Recherche, levaa 

obra de arte. O trabalho analtico de Proust operava sobre o passado que ele revivia no 

silencio de seu quarto, onde punha em destaque os momentos da inrancia e da adolesc6ncia 

vividos em Combray e em Balbec 

Octacllio Alecrim transcreveu tr6s longos epis6dios da Recherche. Depois do 

episodio da xcara de ch自  com madeleines, ele explica 

"Ao nretci rac f?11Cas dn cnr2cうn -- llnp 。”,Drf、ー＋一一一‘ー  エ  '~rvv"'""J しvuoaさ uU し  U!4y4O se une, em rroust. o noeta dR 
flat1!re7a ao ,,,,aI devemn - q-P-ハ---r入pe A。 1コhlkハー  ー  」一  f、一一1一一一  """“、‘""v fua1 ucvcuios ts evocaCoes de lialbec e de Cnmhrsiv 
Toraue nele aS 什nnteir2q Pl,t -- - ”り＋,,,．。ケ。  一  一一．．  一一一二二一  ‘ rー旦“v “し』し  a., ii oiuna s entre a natureza e seu esnhntn c.斉r', 
tflflP1ermina,1 ac. Todavia enml2ntn ハ  nり十， lr司；。＋。  「  1 ‘一ー一一  一…、～～…“"""“ユ  Av"aY皿,cI川uamU o naturaiista I ... I toma as 
CeflSaffec rrr Sen lR-- nhiPthlハ  i,,e＋り，、八。＋。n,、一，．‘ー一一  一一一一一一,一  。ー”“いハJJ I.,Ji さc u 1400 0切euvo, lustaDostas a outras seng2'ipに nn 
e QflaI(\ ?rouSt " tnm2 nnr cPll lりAハ  el,k；。＋;,，一  ーー一」一一」一  ー一  .-,.J1J14Y'J・よハノ“Jら  aさ  1.01114 por seu iauo suDietivo. sucedendrl-Re nc' 
TPfl1fl( 、  e entrelaCadaS ;nt:m ...___t_ - 十ハAハ  ハ  ーハ”‘h．い一  」一  一一＝I ～…rv・レ、  .i1I.z.4ayauab ululll4mente a toao o conteudo do esnirith 
[..J."477 

Como se v6, o ponto de partida da anlise e a impresso que a realidade causa sobre 

os sentidos humanos. Proust procurou recuperar tais impress6es em sua pureza original, 

rejeitando no96es preconcebidas, habitos e conven96es. Conforme a teoria bergsoniana, 

estes impedem que se percebam as coisas como elas realmente se apresentam. Proust no 

explica os fatos pelas suas causas logicas, ele os apresenta da forma como foram percebidos 

pelos sentidos, numa volta imediata 良  s sensa96es 

Assim, ele volta a s impress6es confusas que experimentava em seus passeios em 

Combray, diante de uma cerca de espinheiros, de um telhado, do reflexo do sol sobre uma 

pedra ou do perfume de um caminho, penetrando nestas impress6es obscuras e fligidias e 

procurando, com isso, uma verdade secreta, a realidade ali escondida. A descri9ao, que 

recria a impress乞o do jovem Marcel diante de trs campanarios iluminados pelo poente 

ilustra a procura deste elemento inexprimvel em linguagem vulgar que o autor da 

Recherche consegue traduzir por meio de frases longas, musicais, permeadas de metaforas 

Nas pginas sobre Combray e Balbec, tendo por materia prima as recorda96es, a 
arte de Proust atinge seu ponto maximo como analise recriadora da natureza 

477 ALECRIM, op. cit., nov./dez. 1949, p. 71 
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"Os paises ou os seres que ele nos descreve,6 nele mesmo que ele os 
rev6, envolvidos num halo de recorda96es i ntimas e inteiramente 
impregnados de sua alma. [...J O mar de Balbec, o campanrio de 
Combray representa, mais para ele, partes de sua alma do que 
propriamente cousas. E todo seu passado de crian9a que surgiu, logo 
este campanario de Combray surge no horizonte de sua recorda9o 
Dai vem o estranho poder de sua arte."478 

Octacilio Alecrim citou, por extenso, os textos da Recherche que descrevem os 

nenufares da provncia e o campan自rio de Santo Hilario, procurando demonstrar aos 

colegas da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, eles tambem escritores da provncia, 

o quanto esta prestou-se como motivo literrio para Marcel Proust 

Verssimo de Meio, tambem membro desta academia e na e poca, diretor da Diviso 

de Estudos e Pesquisas da Casa Euclides da Cunha, de Natal, expressa num artigo de jornal 

seu entusiasmo pela exposi9乞o do ilustre conterrneo 

"Estou convicto de que tudo que era essencial dizer para estimular a 
leitura de Marcel Proust, entende-lo e am-lo, foi dito com 
sobriedade e raro brilho pelo seu int6rprete brasileiro."479 

Da confer6ncia, conclui que a grandeza da obra de Proust estava na sua forma de 

relembrar momentos felizes da infncia pelo processo da memoria involuntaria. No entanto, 

o tema abordado - a importancia da cidade provinciana para o autor da Recherche - 

serviu como ponto de partida para uma crtica a situa9ao do intelectual brasileiro que, 

quando podia, abandonava a provlncia pela capital do pals (na e poca, o Rio de Janeiro) 

enquanto aqueles que ficavam na provncia eram condenados ao anonimato e ate ao 

ridculo, por valorizarem a cultura e a beleza, num contexto em que as preocupa96es com a 

sobrevivencia nao permitiam esse tipo de atividade 

Octacllio Alecrim esta entre os que foram para o Rio de Janeiro em busca de 

melhores condi96es para o seu desenvolvimento intelectual, contudo, jamais renegou sua 

478 Jbidern, p. 75 

479 MELO, op. cit., 11 dez. 1949 
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terra natal, o que se comprova pelo teor enaltecedor e de forte e confessada inspira9o 

proustiana de Provncia Submersa4S0 

Na introdu9ao deste livro de carater autobiogrfico, faz refer6ncia a s obras da 

literatura mundial e da literatura brasileira em particular, que tiveram como tema ou 

inspira9ao a provncia, representada na maioria das vezes, pela terra onde se desenrolou a 

inthncia dos autores ou dos personagens do livro. Ele observa que, como preocupa9ao de 

arte, as lembran9as da infncia tendem a ser desencadeadas de forma poetica 

"Em Proust, a provncia das leituras de seu temDo de menino,a 
sombra do castanheiro em flor do jardim de sua casa.6 um ser sem 
equivalente nas maravilhosas esfumaturas impressionantes da sua 
jnpyi ,4irli Qrt一A。。一r;+；て ”， "4g1 

Octaclio Alecrim estava a par do volumoso material ja publicado sobre o tema da 

provncia na obra proustiana, mas acreditava que ainda havia espa9o para completar a 

analise da infncia em Illiers, imenso pano de fundo das cria96es proustianas. Tendo Proust 

empregado o processo da dura9ao para preservar a frescura das suas impress6es de menino, 

procurou esbo9ar tal processo atrav6s de dois grandes temas, dentre os varios que 

compunham a paisagistica proustiana: os pilriteiros e os lilases 

Cabe lembrar que, em Jean Santeuil, romance autobiografico de Proust, publicado 

apos a sua morte, o romancista ja demonstrara o seu amor pelas flores dos pilriteiros. As 

flores brancas e rosas tinham um ar de festa aos olhos do menino, que sempre as associava 

as primaveras passadas em Etreuilles. O mesmo tema foi retomado numa cr6nica para Le 

Figaro, em 12 de mar9o de 1912. Mas e em Dii cot de chez Swann (1913) que Proust 

descreve a celebre haie d'aubpines, a sebe de pilriteiros que encontrou num passeio pelo 

lado de M6s6glise, em Combray. Alem dos pilriteiros, tambem os lilases, com flores brancas 

e malvas, contribulram para a policromia das descri96es proustianas da infncia. A 

impress乞o produzida, anos antes, pelo charme dos lilases, deflagrara no escritor o enredo da 

480 合  ECIUM・  Octacilio. Provncia Submersa. Rio de Janeiro: Ed. do Proust Clube1AL7 -,-' -- i'.'I, ZO.P. 

481 Jbidem,p. 18 



242 

recorda9乞o visual afetiva e denunciara mais um segredo da t6cnica introspectiva. Octacilio 

Alecrim constatou o fen6meno: 

"Como os pilriteiros, assim tamb6m os lilases dos anos sentimentais 
de Jean Santeuil ou de Marcel tramam na obra do romancista em tal 
aprofundamento e dura9乞o de impress6es, que o fato se assemelha a 
um processo deliberativo para no final abrir caminho ao suvenir - 
uma constante na arte de Proust."482 

Foi este Proust que o critico melhor sentiu e por isso mais admirou: o das 

peregrina96es ruskinianas em busca da provncia perdida, que aprofundou e poetizou o 

tema do suvenir afetivo da infancia. Antes deste, ele apaixonara-se por outro escritor 

francs: Barres, que foi o Proust da sua juventude literria. Nos textos de Barres, leu pela 

primeira vez uma medita9ao a respeito da fidelidade espirituala provncia, representada pelo 

enraizamento na terra e pelo culto aos mortos 

Tendo por substrato estas id6ias e inspirado pela visao de uma reprodu9ao do 

quadro de Chagall - Moi ei le village - Alecrim se transportou proustianamente a terra 

natal. Escreveu ent乞o sua Provncia Submersa, onde recuperou as lembran9as de sua 

pequena Macaiba, no interior do Rio Grande do Norte, distante no espa9o e no tempo, mas 

de raizes profundas na sua primeira fase de vivencia intelectual. Nesta narrativa, os 

personagens principais sao a Mem6ria, a Terra, os Epis6dios, as Id6ias, os Escritores e os 

Livros. 

Conforme demonstram declara96es e exemplos, a leitura de Proust foi de fato 

inspiradora para os literatos brasileiros, num momento em que a proposta literaria era 

voltar-se para a pr6pria terra. Muitos adotaram a linha introspectiva proustiana, procurando 

nos fatos gravados na lembran9a a emo9乞o de seus dias de meninice e juventude, numa terra 

natal que, naquele momento, lhes parecia perdida no tempo 

ユ  

482 Ibidem, p. 21 
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6.3. Um olhar dotado de poderes de raio x 

A coletanea de ensaios de Roberto Alvim Correa, Anleu e a Crtica 83, da 

testemunho das tendencias da crtica proustiana brasileira no final dos anos quarenta e na 

decada de cinquenta. Ali ele analisa as personalidades mais representativas da literatura 

brasileira daquele perodo, assim como alguns autores franceses, entre eles, Mallarm, 

Mauriac, Bernanos, Charles Du Bos, Gide, Romain Rolland e Proust. Alm de dedicar a 

cada um deles um estudo particular, cita-os nos ensaios que tratam de autores brasileiros 

Nesta coletanea, Marcel Proust foi o parmetro para a analise dos autores 

introspectivos, que se propunham a descer profundamente na alma humana, assim como foi 

lembrado sempre que se tratava de analisar um estilo prolixo ou constituido de longas 

frases. 

Em "O vig6simo aniversrio da morte de Marcel Proust"484 Roberto Alvim Corr6a 

confessa que a obra de Proust revelou-lhe o mist6rio da alma humana em muitos de seus 

aspectos. Assinala que o grande m6rito daquela obra fora n乞o somente mostrar a capacidade 

de introspec車o e anlise de seu autor, mas de requerer de seu leitor esta mesma faculdade 

introspectiva, alertando que obras como a Recherche nをo podem ser lidas apenas 

objetivamente: se requerem do leitor a sua aten9乞o mxima, elas tambem exigem a sua 

participa9乞o i ntima. Assim, os livros de Proust 

"Obrigavam-nos a descer sempre mais fundo na mina humana cuja 
atenta explora9ao revela o que ha de mais desconcertante na conduta 
de pessoas que pens自vamos conhecer. Embora o processo nao date 
de hoje, nをo s乞o numerosos aqueles que conseguiram essa invas乞o do 
ser por parte de uma inteligencia admiravelmente l丘cida e 
sensivel."485 

Roberto Alvim Corr6a constata ainda que Proust havia criado uma t6cnica nova de 

romance, assim como um estilo proprio, para poder seguir os meandros de seu pensamento, 

desviar pelos atalhos - parenteses interminaveis - de ideias que vinham anexar-se a id6ia 

483 CORREA, op. cit., 1948 

484 Ibidem, p. 69-83 

485 Ibidern, p. 70 
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central, com o fim de torna-la mais clara e com isso aproximar-se sempre mais da verdade 

Por isso, embora tivesse sido intensamente espontaneo, nao fora conciso, nem breve, nao 

conseguindo esgotar sua mensagem nas cinco mil pginas de seu romance 

"a mais l丘cida e nova [mensagem] dos psic6logos de seu tempo."486 

A insacivel curiosidade de Proust pelos segredos de seus semelhantes 6 comparada 

acuriosidade de um diretor de consci6ncia. Ha contudo uma diferen9a, porque o escritor 

franc6s n乞o procurava compreender seu proximo pelo desejo de salva-lo, mas pelo simples 

prazer de conhec6-lo, de conhecer profundamente cada homem e atrav6s dele todos os 

outros seres humanos. Procurava este conhecimento como um sbio procura o saber, 

mesclando interesse cientifico e clarividencia sensitiva 

Assim como Moliere e Baizac, Proust estudara os costumes e os caracteres de seu 

tempo mas, segundo Roberto Alvim Corra, foi al6m dos dois na observa9乞o da com6dia 

humana: 

"Desceu mais fundo. E 6 mais complexo. Nele se combinam pelo 
menos duas correntes literarias: uma que parte de Moliere, passa por 

Baizac e Flaubert, feita da observa戸o de seu pr6ximo, e outra que 

Darte de Montaigne e leva a Arnie!, introspectiva."487 

O crtico n乞o encontrou na obra proustiana qualidades morais que pudessem coloch- 

la ao lado de obras exaltadoras da energia nacional, como por exemplo, a de Victor Hugo, 

embora Proust fosse reconhecido entre os tr6s ou quatro maiores romancistas da Fran9a 

Para ele, a grande contribui9乞o de Proust foi mesmo apontar com precisao a miseria alheia, 

fazer com que o leitor possa avaliar, a partir daquela, a sua pr6pria mis6ria 

"E nesse sentido de investiga9乞o que se pode dizer dele que renovou 
grande parte da psicologia contemporanea, como se diz de Bergson e 
de Freud, ao lado dos quais 6 frequentemente citado. Como o 
primeiro, salientou a importncia da intui9乞o divinat6ria, e como o 
segundo, denunciou o papel fundamental do subconsciente na vida 
psicol6gica."488 

486 Ibidem, p. 71 

487 Ibidem, p. 75 

488 Jbidern, p. 77 
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Observa, tamb6m, que as analises desenvolvidas na Recherche mostram, entre 

outros aspectos, as contradi96es do ser humano, suas rea96es imprevisiveis, muitas vezes, o 

contrario das normalmente esperadas; revelam as intermitencias do cora9ao, isto 6 , o 

anacronismo que muitas vezes impede com que os sentimentos coincidam com a realiza9o 

dos fatos que os inspiraram. Segundo tais anlises, guardamos em nosso corpo, como num 

vaso, todos as nossas alegrias e dores passadas e n豆o depende da nossa vontade que elas 

ressurjam, isto contece quando menos esperamos, em virtude de um acidente ou de um 

estimulo sensorial, acionando a mola da mem6ria involuntaria. 

Deste modo, Proust penetrou na realidade psicol6gica dos homens com um olhar 

dotado de poderes de raio x. N乞o se pode, a partir de entao, conceber a hist6ria do romance 

sem a sua contribui9ao e isto se deve sobretudo ao agudo poder de anhlise, denunciando a 

cada um dos leitores as pr6prias fraquezas 

Al6m deste ensaio, dedicado ao autor franc6s no vig6simo anivershrio de sua morte, 

tamb6m em outros ensaios de Anteu e a Crtica encontram-se referncias a Proust e sua 

obra. Em "O catolicismo de Mauriac"489, um aspecto do romance de Mauriac e comparado 

ao de Proust, qual seja, o emprego de dados colhidos na experiencia pessoal. Mauriac ao 

descrever a burguesia e questiona-la, procedeu a uma analise impiedosa de algo que ele 

conhecia de perto. Proust, por sua vez, analisou sem piedade o homossexualismo de 

Charlus, sendo que ele mesmo guardava um segredo anlogo. Assim como Proust, Mauriac 

foi capaz de descer aos nveis mais profundos da alma de seus personagens, chegar sem 

escrpulos a rec6nditos at6 entao no revelados mas, diferentemente de Proust, ele viu em 

Cristo a u nica fonte purificadora 

O ensaio sobre Charles Du Bos49o dh novas luzes ao carter da crtica que este fez a 

respeito da obra proustiana. O crtico francs era altamente considerado entre seus pares, 

caracterizando-se pela profundidade e sinceridade de suas analises. Ele tinha o sentido da 

vida espiritual, mas sabia separar a faculdade moral da intelectual. No entanto, na escala dos 

valores humanos, subordinava estaa quela. Roberto Alvim Corr6a explica 

489 Ibiden,, p. 84-89 

490 Ibidern p. 98-106. 
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"O que pedia a uma obra era antes de tudo algo de essencial, de vital, 
que comprometesse o autor."49' 

O crtico francs era considerado um autor dificil, sua forma de escrever foi at 

mesmo comparada a de Proust. No entanto, os dois tinham uma visao diferente de mundo, 

que consistia na ausencia total de espiritualidade revelada por Proust em sua obra. Tinham, 

contudo, afinidades ineg自veis: uma delicadeza instintiva; um lado gentilmente sutil e um 

outro, senhorial; para os dois a poesia, a m丘sica e a pintura revelavam um mundo mais real 

que a propria realidade; eram ambos dotados de um fogo interior que se fazia perceptivel 

em seus livros e tinham a mesma intui9をo para guia-los nos labirintos das obras e das almas 

Roberto Alvim Corr6a considerou o romance proustiano como o segundo romanー  

fleuve, depois de Jean-Cristophe, de Romain Rolland, pioneiro no g6nero. Ele afirma no 

ensaio sobre Romain Rolland492, que a frmula deste foi seguida por Proust ao reunir, em 

vrios volumes, uma experiencia humana integral, ainda que, unicamente, do ponto de vista 

psicol6gico 

Ao comentar o erro de muitos escritores iniciantes493, que se lan9avam na realiza9o 

de obras volumosas, o crtico volta a referir-se a obra proustiana como um roman-fleuve 

No ensaio sobre Tristao de Athayde494, refere-se quatro vezes a Proust, direta ou 

indiretamente, sem no entanto citar os estudos do critico cat6lico sobre o escritor francs 

Numa das referencias, trata da forma com que Athayde utilizava o tempo 

"A li9乞o vai muito al6m daquela que nos deu o incorrigivel e grande 
prハ1lc,t 'p495 

Em outra, ao comentar o estudo de Tristo de Athayde sobre Fran9ois Mauriac, 

identifica uma observa9乞o que lhe parece "psicologicamente proustiana" e diz 

491 Jbidem, p. 99 

492 Ibidem,p. 119-124 

493 Ibidem,p. 139-141. 

494 Ibidem, p. 175-189 

495 Ibidem, p. 177 
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"Parece mesmo Proust a explicar porque, na ltima hora, preferiu 
desmarcar o mais esperado dos encontros com Albertina. O lirico 
aqui 6 tamb6m fino psicol6gico {.. 

Mais de uma vez Tristo de Athayde faz lembrar Proust, como ao dizer que no 

seria capaz de falar de Mauriac e em seguida escrever sobre ele pginas maravilhosas, 

assemelhando-se ao escritor francs que iniciava muitas de suas correspondencias 

desculpando-se aos amigos pela impossibilidade de escrever-lhes longamente e acabando 

por enviar-lhes cartas interminaveis 

Em outro ensaio497, Roberto Alvim Corr6a compara o processo de composi9乞o da 

obra de Gilberto Freire a de Proust porque, em ambas,e preciso esperar o fim do romance 

para que a sua estrutura se evidencie. As duas obras, como se sabe, foram acusadas de falta 

de composi9乞o. Sem querer fazer paralelismo entre os dois escritores, afirma que via 

aspectos em comum entre eles, testemunhas inexoraveis de suas e pocas: a invencivel 

curiosidade sobre o ser humano, a aten9乞o aos menores detalhes que passavam 

despercebidos a muitos outros e, principalmente, o carter de justi9a de suas analises que 

terminavam por inocentar aqueles que pareciam mais culpados 

Finalmente, ao comentar o Jornal de Crtica, de Alvaro Lins498, Correa conclui que, 

cada e poca sendo marcada por uma tend6ncia, as presen9as de Bergson, Freud e Proust, 

precedidos por Marx, Nietzsche e Dostoievski revelaram a tend6ncia a introspec9乞o,a 

analise do inconsciente, que caracterizou o perodo em que as obras desses escritores foram 

criadas. 

6.4. Romance introspectivo e romance social 

' 
E conhecida a oposi9ao aguda que se estabeleceu na opiniをo dos crticos entre o 

romance social e o romance psicologico, na primeira metade desse seculo, O romance social 

teve seu perodo a ureo no Brasil nas decadas de trinta e quarenta, quando predominaram os 

496 Ibideni, p. 186 

497 Ibidern p. 196-2 13 

498 Ibidem, p. 2 17-229 
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romances regionalistas que, aparentemente, se opunham s analises de carter introspectivo, 

mais umversais. 

J良  foi referido o fato de Proust ter sido muito citado por alguns intelectuais 

brasileiros com o objetivo de demonstrar que era possivel ser um grande romancista 

colocando no centro da obra o intrinsecamente humano. Como prova disso, citava-se a 

analise introspectiva, o estudo da psicologia humana dentro do romance proustiano, como 

sendo um dos principais fatores que o elevaram ao nvel das maiores obras da literatura 

ocidental. 

Motivado pela pol6mica - romance social versus romance psicol6gico - Ant6nio 

Olinto499 procurou levantar a opinio de alguns crticos e romancistas 

Depois de rapida analise do conceito de romance e de suas tend6ncias mais 

marcantes no momento da publica9ao do artigo, Ant6nio Olinto apresentou o depoimento 

de Tasso da Silveira, Jos6 Lins do Rgo, Pierre Benoit e Otavio de Faria. Com  exce9乞o do 

romancista franc6s, os outros citaram o nome de Proust em seus depoimentos 

Para Tasso da Silveira, todas as grandes obras se caracterizam por tend6ncias 

m自ltiplas, s vezes inumerveis, mas todas as suas maiores express6es t6m testemunhado a 

dignidade do ser humano: 

"Sobretudo, vejo que, nas suas express6es supremas, num Romain 
Rolland, num Nicolas Raymond, num Thomas Mann, num Proust 
[...], o romance testemunha e afirma a dignidade do Espirito.. "500 

Para Jose Lins do Rgo, nao ha especies de romances, ha romances. Psicolgico ou 

social, virado para a vida interior ou exterior ao homem, desde que exprima o ser humano, 

romance. Ele citou a obra de Tolstoi, Guerra e Paz como exemplo do melhor romance, 

porque associou igualmente as duas tendencias, a psicol6gica e a social 

"Guerra e Paz 6 romance do melhor Proust e do melhor Gorki."50' 

499 OLINTO. Ant6nio. As dims tenc 倉nci2c th 	 hハnf。”1～、rA，、hハ  ハーーーーーー  
psicol6gico e o romance social. Jornal de Letras: abril, 1950, p. i, 5 

500 Ibidem, p. 1 

501 乃idern, p. 5 
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Por outro lado, Otavio de Faria afirmou que o romance social foi um equivoco, um 

m6todo de propaganda exciusivamente poltica. Segundo o autor de Comedia Burguesa, o 

romance deve ter o homem no centro de suas preocupa96es e, a partir dai, tratar tambem as 

diversas rela96es que mantem com a sociedade. Assim, o romance sendo psicolgicoe 

tamb6m social, declara9乞o ilustrada por ele com a obra de Proust 

"Ou ser自  que algu6m pretende que a 'introspectiva' A la recherche 
du temps perdu n乞o seja romance social por que 6 , 
fundamentalmente, 'psicologia'?"502 

Otavio de Faria p6s em paralelo o romance de Proust e a Comddia Humana, de 

Balzac, dizendo que, no 丘  ltimo, ha maior equilibrio entre o psicologico e o social. Contudo, 

nos dois casos, o homem esta no centro da obra, visto sob um a ngulo mais particular por 

Proust e sob um a ngulo mais geral por Baizac. Caso contrario, nao se tem romance, mas 

documentario social. 

Este artigo de Ant6nio Olinto comprova o quanto o exemplo de Proust estava 

presente na vis谷o que os intelectuais brasileiros tinham de romance e da indlcios do ponto 

de vista adotado para interpreta-lo. E interessante ressaltar que o 自  nico intrevistado que no 

citou Proust como exemplo foi o franc6s. Os brasileiros consultados podem, na verdade, 

servir como amostragem de um contexto mais amplo. Para eles, Proust foi exemplo 

frequente de grande romancista, de autor de romance essencialmente humanstico, dotado 

de superior capacidade de anlise introspectiva, mas que tamb6m estudou os homens no seu 

relacionamento com outros homens, em sociedade 

Um artigo de Evaristo Morais filho503' analisou com muita precis乞o estes dois 

aspectos, que se casam tao harmoniosamente na obra proustiana, vista como um reflexo dos 

tempos em que foi criada. Assim, Marcel Proust n乞o seguiu racionalmente a filosofia de 

Bergson, aplicando ao seu romance os principios do bergsonismo, mas apenas se deixou 

penetrar pelas tend6ncias de seu tempo, como ocorreu com todos os grandes romancistas 

Como em e pocas de crise essa unidade se torna mais flagrante, apos a guerra de 1918, 

502 乃Idbm. 

503 MORAIS FILHO, op. cit., 1950, p. 73-85 
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todos se voltaram para o irracionalismo, tanto na filosofia como na arte. Bergson e Freud 

teorizaram esta tend6ncia, enquanto que Marcel Proust e James Joyce foram os dois 

maiores representantes de sua caracterstica no romance 

Ele esclarece que a poesia, a pintura, a literatura e a filosofia foram penetradas pelo 

irracionalismo, o instintivismo, o pre-logismo, o anti-intelectualismo e tambem por um certo 

neo-romantismo: 

"A razao, o equilibrio, a medida, a l6gica foram postos de margem; 
procurava-se descer cada vez mais no aprofundamento da psicologia 
da criatura humana."504 

Desta forma, numa resposta a questao que os tempos propunham, os aspectos da 

interioriza9をo, da busca do tempo perdido, da morbidez psicolgica foram largamente 

explorados na obra proustiana. Por6m, o crtico procura ressaltar tamb6m o outro lado do 

autor da Recherche, o do cronista mundano, que fixou os costumes da sua sociedade e da 

sua 6 poca, a tal ponto que sua obra tem sido considerada um dos maiores monumentos da 

decad6ncia da civiliza9乞o ocidental 

A capacidade de saber analisar o interno e o externo, o subjetivo e o objetivo, 

Evaristo Morais Filho chama de "realismo dos dois lados" 

"[...J Proust, que 6 justamente classificado em todo os livros crticos 
como um representante do romance introvertido, interior, pode ser 
tamb 6m, quando visto em conjunto, o mais belo exemplo do realismo 
dos dois lados."505 

O crtico ressalta que, com romancistas como Marcel Proust e James Joyce, 

precedidos em igual capacidade por Dostoievski, o romance do s6culo XX tornou-se muito 

mais complexo que o do seculo anterior. A partir de entao, a palavra de ordem passou a ser 

penetrar fundo em todos os sentidos, isto e , n乞o mais ver os indivlduos e a sociedade apenas 

pela epiderme, ir alem do simples contato pessoal, para descobrir raz6es intrnsecas, para 

captar o corpo e a alma dos contemporaneos com seus vicios e virtudes, heroismos e 

baixezas. 

504 Ibidem, p. 76 

505 Ibidein, p. 83 
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6.5. Os mltiplos tratamentos da introspec戸o proustiana na critica brasileira 

Conforme verificamos at6 agora, a introspec9乞o proustiana foi tema de vrios 

documentos da crtica brasileira, onde aparece sob mltiplas perspectivas e recebe os mais 

diferentes tratamentos. 

Humberto de Campos enriqueceu as quase duas mil pginas de crtica literaria que 

publicou em jornais506 com referencias onde predominam os autores e crticos franceses. Ali 

o nome de Proust esta presente, sempre associado ao romance psicol6gico 

Assim, num estudo sobre Menotti dei Picchia, o nome de Proust 6 citado com os de 

Henry James e de Joyce como chefes de fila de um grupo maior, onde contam discipulos e 

imitadores, unidos no esfor9o de desvendar "a a gua-furtada e os subterraneos da alma 

humana"507. 

Ao analisar os contos e versos de Hor自cio Cartier, Humberto de Campos confessa 

que n乞o 6 partidario de escolas literarias 

"Baizac ou Proust, Merejkorsqui ou Thomas Hardy, Zola ou 
Theodoro Dreyser, o que se deve exigir 6 que o romancista seja um 
distribuidor de emo96es [...].]"508 

Cita Proust e Baizac como representantes de correntes liter自rias opostas, 

contrapondo o romance psicol6gico ao romance realista, aspecto que ele volta a comentar 

no estudo sobre o livro Essas almas inquietas... (1930) de Jaime Cardoso. Estende-se ali na 

analise das diversas escolas literarias e cita alguns dos autores, acima referidos, como 

figuras proeminentes de cada escola, demonstrando nas defini96es que apresenta uma visをo 

bastante estereotipada 

506 CAMPOS, op. cit., [s. d.}. Obras Completas 

507 Ibidem, 30 sdrie, p. 22 

508 Ibidern, p. 390 
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"Baizac procurou fixar as miudas mis6rias da exist6ncia humana, 
descrevendo os atos banais de cada dia, os quais, reunidos, 
comp6em, como num puzzle, o conjunto da vida burguesa. Zola foi o 
artista que estudou o homem anormal, o animal afastado de seu 
rebanho, analisando nele, a evidente heran9a do bruto. Bourget, 
estudando com o microsc6pio as oscila96es secretas do sentimento, 
preparou o caminho para Proust, na Fran9a, para Beley, na Rssia, 
para Henry James, na Inglaterra, e para Joyce, nos Estados Unidos 
[...]."509 

A opini乞o do critico reflete um pensamento cOmum da 6 poca em que foi emitidaー  

decadas de vinte e trinta - quando Proust era considerado, acima de tudo, um 

representante do romance psicol6gico 

No inicio da d6cada seguinte, Manoel de Oliveira Franco Sobrinho afirma que falar 

de Proust 6 deixar a descoberto uma interroga9ao. A eplgrafe que introduz seu ensaio510, da 

autoria de Henry Massis, aponta o caminho escolhido pelo ensaista brasileiro para abordar a 

obra de Proust. Segundo Henry Massis, a obra proustiana nasceu da inquietude de seu 

autor, atormentado a procura da reden9乞o, angustiado diante da passagem inexorvel do 

tempo e apavorado com a id6ia da morte 

Fundamentado nessas premissas, o crtico brasileiro procura dar uma explica9ao de 

carter psicol6gico e filos6fico para a obra proustiana que, para ele, foi o resultado da busca 

da realiza9乞o interior, da procura da reden9をo de um ser afetado pela necessidade premente 

de eternidade. Nessa busca, Marcel Proust conseguiu desvendar os mist6rios do 

inconsciente, apontando caractersticas fision6micas universais, contribuindo assim com 

elementos importantes para o estudo de toda a humanidade 

Quase contemporaneo ao anterior, um texto bastante curto revela a tentativa de dar 

tratamento diferenciado ao estudo da psicologia no romance de Proust, relacionando-a ao 

estilo do escritor. O autor do artigo, Joaquim Carneiro511, p6e o processo de composi9o 

literaria que caracteriza a obra proustiana em estreita rela9乞o com a psicologia de seu autor 

Sem precisar em que aspectos isto se revela, ele afirma que a complexidade psicolgicae 

509 Ibidem,p. 114-115 

510 FRANCO SOBRINHO, op. cit., 1940 

5nCARNEIRO, op. cit., 1943 

"509 
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decorrente da contiguidade dos estados de alma, mais que da combina9乞o desses. O 

processo de composi9ao do romance de Proust e posto em paralelo com a composi頭o 

psicol6gica do romance clssico, por6m, enquanto no primeiro o jogo de "entrada" e 

"salda" dos diferentes estados psicol6gicos dos personagens se da com liberdade, no 

romance cl自ssico a "entrada" de um vinha quase sempre ap6s a "saida" definitiva de outro 

Alguns anos depois, em comentario sobre a edi9乞o da Proustiana Brasileira512, 

Herberto Sales observa que Rocha Filho, um dos colaboradores deste n丘mero especial, traz 

a marca profunda do estilo proustiano, empregando a t6cnica da introspec9きo at6 mesmo 

em sua anlise da obra de Proust 

De fato, Rocha Filho5 13 prop6e-se a esbo9ar uma imagem de Proust diretamente a 

partir da Recherche. Em anlise detalhada, procura encontrar a verdadeira face de seu 

autor, sua imagem mais real, impossivel de ser confundida com nenhuma outra e 

eternamente presente para o leitor. Assim, com dados colhidos na obra de Proust, o 

discipulo procurou aplicar ao mestre a li9ao que aprendera com ele 

O feiti9o virou-se contra o feiticeiro tamb6m no texto de Van Jafa514, onde Proust 

torna-se mais uma vez objeto de analise de carater introspectivo. Ali esbo9a-se o seu retrato 

psicolgico a partir das respostas dadas a um questionario de juventude, onde ele afirmara 

que o principal tra9o de sua personalidade era o desejo de ser amado. O crtico segue 

dissertando sobre a vida do romancista,a cata de dados que confirmem a afirma9o 

anterior: fora um menino mimado, sofrera asma de fundo emocional, apresentara liga96es 

edipianas corn a m乞e, tornara-se recluso ap6s a morte dela, quando ent乞o partira em busca 

do passado atrav6s da cria9乞o literhria; conclui que a escritura da obra decorreu da 

necessidade de Marcel Proust de se sentir amado, pois atraves dela tinha a garantia de que 

no seria esquecido para sempre 

512 SALES, Herberto, op. cit., maio/ago. 1950 

513 ROCHA FILHO, op. cit., 1948/1949. [Tambdm publicado em Proustiana Brasileira, 
1950]. 

514 JAFA, Van, op. cit., 07 ago. 1949 
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Em outro enfoque de carter fortemente psicanalitico, Eustaquio Duarte515 procura 

demonstrar que a sensibilidade agu9ada, que permitiu a Proust penetrar tao profundamente 

nos sentimentos humanos, era resultado da neurose que o afetava. Dessa forma, fechado em 

seu quarto por longos perodos, Marcel Proust - identificando-se com No6 em sua arca, 

conforme declarou - contemplou o mundo com uma clarividencia surpreendente 

Eustaquio Duarte constata 

"Jamais um psic6logo cuidara da anlise dos impulsos atrav6s de uma 
soma tao complexa de observa96es e de fatos, onde as paix6es 
humanas chegam a decompor-se numa pluralidade de nuances at 
entao inatingidas."516 

O mesmo artigo ressalta ainda que a minuciosa analise proustiana, decompondo 

atitudes, inclina96es e comportamentos humanos, foi comum a outros grandes neur6ticos, 

voltados igualmente para a literatura psicol6gica. Entre eles s乞o citados Saint-Simon, 

Stendhal, R6my de Gourmont e Andr6 Gide 

Em outra abordagem, esta bastante filos6fica, Henrique Maron517 conclui que todos 

os recursos da ciencia e da psicologia foram postos em jogo na obra proustiana. Assim ele 

define a arte de Proust: 

"Toda sua arte exprime movimentos de alma, jogos psiquicos 
independentes cuja diretriz resulta de um poder de fundi9をo da 
mat6ria dentro do pr6prio espirito. Intelectualismo e impressionismo 
constituem, pois, as molas simultaneas do seu estilo. Indicam o 
substrato de sua psicologia. Operam-se conjuntamente, interpretando 
o "mundo sensibilis" e o "mundo inteligibilis"."518 

O referido ensaio apresenta-se dividido em seis partes, uma delas intitulada "a dupla 

visをo introspectiva", onde afirma que, diferenciando-se da psicologia classica de um 

Stendhal, o autor da Recherche soube manifestar o fisico e o espirito, amalgamando-os de 

釦rma coesa. 

515 DUARTE, op. cit., 1948/1949. 

516 Ibidem, p. 19 

517 MARON, op. cit., 1950 

518 Ibidem, p. 177 
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Uma d6cada depois, em ensaio essencialmente literario, Oct自vio Mello Alvarenga519 

demonstra, de forma inequivoca, que o poder de alcance da an自lise introspectiva da obra 

proustiana influenciou autores de diferentes nacionalidades 

Neste interessante estudo, o ensaista aproxima Proust de Nabokov pela semelhan9a 

com que desenvolveram o mesmo tema - o cime - em La Prisonniere e Lolita 

respectivamente. Algumas observa96es, feitas por Proust sobre o relacionamento amoroso 

de Marcel e Albertine podem ser perfeitamente aplicadas a Humbert e Lolita, personagens 

do romance de Nabokov. Certos detalhes do enredo tamb6m coincidem: as duas 

personagens femininas s乞o por um tempo prisioneiras dos amantes e depois fogem; 

Humbert chega mesmo a fazer referncias a sua "Lolita disparue". Ha tambem pontos 

divergentes, pois Marcel, depois de muito sofrer, deixa de amar Albertine, enquanto que 

Humbert permanece para sempre apaixonado 

Este estudo deixa claro que, partindo de minuciosa observa9きo para posterior 

disseca9乞o dos pensamentos, rea96es e comportamento do "ser ciumento", Marcel Proust 

elaborou leis com valores tao universais que podem ser aplicadas potencialmente a qualquer 

personagem em condi96es anlogas a quelas dos personagens da Recherche 

6.6. Outra li恒o de Proust 

Na Europa, os primeiros dec6nios deste s6culo foram marcados pela tend6nciaa 

introspec9ao e ao estudo do inconsciente, o que se evidencia na frequ6ncia com que so 

citados, nos textos do perodo, os nomes de Bergson e Freud, assim como de outros 

importantes filosofos, cientistas ou escritores, que desenvolveram suas pesquisas naquela 

dire9o 

No Brasil, os literatos acompanhavam o que se passava do outro lado do Atlantico, 

conforme ja analisamos em capitulos anteriores. Porem, vimos tamb6m que nas decadas de 

tnnta e quarenta, questionaram-se seriamente os romances introspectivos, opondo-se a eles 

os romances de carter regionalista e social. E natural que, por ser considerado 

519 ALVARENGA, op. cit., 1960 
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essencialmente introspectivo, o romance proustiano tenha permanecido em relativo 

ostracismo naquele perodo, voltando ao centro das discuss6es ao final da d6cada de 

quarenta. 

Na polemica que se estabeleceu entre a validade do romance social e os m6ritos do 

romance mtrospectivo, o nome de Proust se imp6s como um forte argumento em favor do 

ltimo. No entanto, a grande maioria dos crticos reconheceu que os dois aspectos foram 

harmoniosamente reunidos na obra proustiana que, na verdade, se apresentava como um 

ponto de equilibrio a ser alcan9ado 

Por6m, se a obra de Marcel Proust, assim como a de James Joyce e Dostoievski, 

analisou em profundidade nao s6 os indivduos mas tamb6m a sociedade em que viviam e 

abriu caminho para o romance do s6culo XX, muito mais complexo que o do s6culo 

anterior, nenhum outro de seus aspectos foi reverenciado pela crtica, nas mesmas 

propor96es, como o foi a sua capacidade de introspec9ao na alma humana, fazendo com 

que o mito do "Proust introspectivo" se estendesse desde os primeiros momentos da 

recep9乞o at6 a plena voga proustiana dos anos cinquenta 

Antes de ser traduzida, a obra proustiana contribuiu para a forma9ao literaria de 

muitos intelectuais brasileiros. Sua influ6ncia se mostrou decisiva para a pr6pria literatura 

de fic9ao no Brasil. Muitos escritores beberam fartamente na fonte da Recherche, onde 

encontraram inspira9乞o para as suas rememora96es da infancia e da terra natal, manifestada 

seja em textos de carter auto-biografico, seja na t6cnica de anhlise psicol6gica dos 

personagens. 

Dentre os muitos temas da obra proustiana abordados pelos crticos brasileiros, a 

introspec9ao foi um assunto tratado com frequ6ncia e em diferentes momentos da recep9o 

Al6m de se prestar a comentarios crticos, foi um procedimento ao qual recorreram muitos 

escritores brasileiros, tanto romancistas como poetas, na realiza9乞o de suas obras liter自rias 

Identificamos a produ9乞o liter自ria de Augusto Meyer como a mais representativa da 

introspec9乞o nos moldes proustianos. Com  o apoio de outros estudos crticos, 

demonstramos que tanto a poesia como a crtica por ele exercidas sofreram influencias 

decisivas dos principios de analise introspectiva desenvolvidos por Marcel Proust na 
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Recherche. Mostramos, tamb em, que o poeta-crtico gacho foi um dos primeiros 

brasileiros a ser sensibilizado pela obra de Proust e o primeiro a expressar sua admira9o 

num texto poetico. A partir de ent乞o, alem de ter garantido seu espa9o na crtica proustiana 

brasileira com varios estudos importantes, ele fundamentou sua cria9ao potica no mesmo 

recurso utilizado pelo escritor francs na realiza95o de seu romance, explorando conflitos 

interiores e buscando, no tempo passado, a recupera9乞o da sua personalidade, dissociada 

atravs dos anos ja vividos 

Nessa explora9ao do subconsciente, o tema da provncia natal, ligado a s vivencias 

infantis, foi retomado por diferentes autores brasileiros. Contribui9豆o que se mostrou 

valiosa para a renova9乞o estetica da literatura brasileira, sobretudo no momento modernista, 

em que nossa literatura procurava afirmar-se pela "descoberta da terra". Conscientes da 

amplitude de tal contribui9乞o, alguns literatos organizaram um numero especial da revista 

Nordeste em homenagem ao escritor franc6s tendo por tema a provincia natal 

Tamb6m Roberto Alvim Corra, quando analisou crticos e romancistas, nacionais 

ou franceses, recorreu muitas vezes a obra de Proust, focalizando, acima de tudo, o seu 

carter introspectivo. Um dos m6ritos apontados no autor da Recherche foi a sua 

capacidade de fazer com que o leitor tambem participe do processo de analise interior, 

reconhecendo-se assim nos personagens e desvendando neles suas proprias miserias e a de 

seus semelhantes. 

Assim, para boa parte dos crticos brasileiros, a li9豆o de Proust foi este imenso 

poder de descer profundamente na alma humana, mesclando em tal processo o interesse 

cientfico e o desejo gratuito de conhecer o ser humano. O ponto essencial de renova9ao de 

seu romance esta na tecnica da analise introspectiva ali empregada. Por esse motivo, a obra 

proustiana contribuiu tambem para a renova9乞o da propria psicologia contemporanea, 

ressaltando a importncia da intui9ao e do subconsciente pari passu com Bergson e Freud 



, 
CAPITULO 7 

O DESPERTAR DA CRiTICA 

Nos capitulos precedentes, analisamos temas predominantes na crtica proustiana 

brasileira que evidenciaram alguns mitos na visao do crtico brasileiro sobre o escritor 

franc6s. Se Marcel Proust foi considerado por certos crticos como decadente e outros 

procuraram mensagens moralistas em sua obra, acabando por considera-lo um escritor 

amoral, alguns o viram como renovador das t6cnicas do romance, outros o consideraram 

um puro esteta, enquanto outros ainda o tomaram por um analista da alma 

Passamos agora a abordar um aspecto que, segundo nossa leitura, caracterizou a 

crtica de Proust no Brasil: o da irrealidade da obra proustiana no contexto liter自rio 

brasileiro. A sensa9乞o dessa presen9a irreal foi experimentada por muitos leitores que se 

sentiam diante de um monumento muito admirado, mas pouco conhecido. Em dado 

momento, este sentimento come9ou a ser substituido por outro, em que se procurava 

efetivamente verificar as raz6es de ser do monumento. Tal transforma9ao na visao da obra 

tornou-se sensivel em data que podemos indicar aproximativamente, isto 6 , a partir do final 

de 1947, ano da comemora9ao do ving6simo quinto aniversario da morte de Marcel Proust 

A partir de entao, a crtica brasileira despertou de um perodo de interesse latente 

para momentos de entusiasmo efusivo, manifestado nos numerosos documentos crticos 

publicados at6 o final dos anos cinquenta 

Alguns fatores podem ser apontados como respons自veis por essa mudan9a de 

comportamento: a voga proustiana internacional, a funda9乞o do Proust Clube do Brasil520, a 

publica9ao de n自meros especiais de revistas literarias em homenagem a Marcel Proust, 

como o nhmero 4 da Revista Branca, em 1948, o numero 5 da revista Nordeste, em 1949, a 

520 0 nome do clube aparece sob diferentes grafias: Proust Club, Proust Clube, Proust- 
Club e Proust-Clube, varia96es que conservamos nas diversas referncias 
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Proustiana Brasileira, em 1950 e sobretudo, a tradu9乞o de A la recherche dii temps perdu 

para o portugu6s, a partir de 1948. 

No processo da recep9乞o de uma literatura estrangeira por uma literatura nacional, a 

tradu9乞o desempenha um papel preponderante, incorporando valores de uma cultura 

literaria em outra. Assim, a tradu9ao de obras importantes desempenham fun96es 

especificas em comunidades interliterrias521, de tal maneira que, dependendo das condi96es 

das diferentes comunidades envolvidas, tais tradu96es podem se tornar propriedades de uma 

dada comunidade. A tradu9乞o aparece ent乞o como uma das manifesta96es mais importantes 

da intera9乞o literaria, porque, al6m de ser um produto da comunica9乞o interliteraria, 

tamb6m condiciona e determina esta comunica9o 

As rela96es entre os vrios sistemas liter自rios tem sido objeto real de pesquisas e 

algumas enfatizam o papel da tradu9乞o nessas inter-rela96es. Tal 6 o caso dos estudos de 

Itamar Even-Zohar522. 

O referido autor considera os diferentes tipos de literatura como parte indispensvel 

da cultura literaria. Ele parte da classifica9乞o do sistema literario como um polissistema que 

pode ser dicotomizado em sistemas "canonizado" e "n乞o-canonizado", cada um 

subdividido, por sua vez, em subsistemas. O sistema "n乞o-canonizado" 6 constituido pela 

chamada subliteratura (hist6rias policiais, romances sentimentais, literatura pornogrfica, 

etc...). 

Ele classifica tanto a literatura canonizada como a n乞o-canonizada em subsistemas 

ou generos. No entanto, n乞o ha igualdade entre os varios sistemas e esp6cies literarios, ao 

contrario, estes mant6m entre si rela96es hier自rquicas, ou seja, alguns mant6m uma posi9o 

mais central que outros, sendo esses "principais" e aqueles "secund自rios" 

521 Veja-se Dionyz DURISIN. Communautds interlitt6raires en tant que concrtisation des 
conformitds 合  la loi de Ia littdrature mondiale. In: La systmatique du processus 
interlittraire. Bratislava: Veda/VSAV, 1988, pp 11-39. 

522 Conferir Itamar EVEN-ZOHAR. The relations between primary and secondary 
systems in the literary polysystem. In: KUSHNER, Eva (Org.). The procedings of the 
7th Congress of the JCLA, Stuttgart, 1979, 2 v. [Consulta feita em c6pias traduzidas 
por Ubiratan Paiva de Oliveira: "A fun頭o do polissistema literrio na hist6ria da 
literatura" e "As rela9es entre sistemas principais e secundrios no polissistema 
literrio"]. 
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Ressalta ainda que a abertura cultural de um povo em rela9乞o a outro deve ser 

levada em conta ao se estudar tais rela96es, assim como 6 decisivo considerar at6 que ponto 

um certo sistema desempenha um papel importante dentro do polissistema, como estrutura 

o centro dessa literatura e se dita normas liter自rias. Pode-se ainda verificar se o sistema 

dom6stico emprega as inova96es literarias introduzidas pela literatura em tradu9o 

Finalmente, o autor adverte que a situa9ao literaria n乞o pode ser dissociada de um 

embasamento cultural geral, considerando que h自  uma multiplicidade de fatores s6cio- 

literarios envolvidos tanto no processo de cria9ao como no processo de recep9乞o da 

literatura. 

Ao analisar o sistema literario como um polissistema, Itamar Even-Zohar incluiu a 

literatura traduzida no polissistema, argumentando que 

"[...J nenhum observador da hist6ria de qualquer literatura pode 
evitar de reconhecer como um fato importante o impacto das 
tradu96es e seu papel na sincronia e diacronia de uma certa 
literatura."523 

O todo da literatura nao-canonizada, inclusive a literatura traduzida 6 considerado 

como sistema secundrio, enquanto o sistema principal seria a literatura canonizada original 

Contudo, o suposto status da literatura traduzida como sistema secund自rio pode ser 

questionado em certas situa96es, sua posi9乞o dependendo das diferen9as entre as varias 

literaturas nacionais. Ha literaturas de grandes e pequenas, de novas e velhas na96es. A 

literatura de uma grande e velha na車o tende a colocar a literatura traduzida em posi9o 

secundaria, enquanto a literatura de uma na9乞o pequena, nova ou velha, predisp6e-se a dar 

aliteratura traduzida uma posi9乞o de relevo 

Estas observa96es de Itamar Even-Zohar n乞o incluem o caso das literaturas 

estrangeiras lidas na pr6pria lingua em que foram originalmente escritas. No contexto 

cultural da primeira metade s6culo XX, a literatura francesa funcionou como um subsistema 

da literatura brasileira, sua influencia, no entanto, se fazia atrav6s de textos em idioma 

franc6s, que era conhecido pelos intelectuais e pela classe culta. Considerando que a 

523 乃idem. 
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literatura francesa ocupava um papel importante dentro do polissistema literario brasileiro, 

lida no original ou em tradu9ao, podemos classifica-la como fazendo parte do sistema 

principal 

Quando a literatura traduzida ocupa uma posi9ao principal dentro do sistema 

literario, as tradu96es s乞o em geral feitas por escritores canonizados dominantes, o que de 

fato ocorreu com a obra proustiana no Brasil, onde os tradutores foram poetas e intelectuais 

de renome nacional, canonizados e pertencentes literatura dominante 

Para contextualizar o evento editorial e liter自rio que foi a tradu9乞o da Recherche, 

torna-se necessario evocar aspectos gerais da situa9乞o da tradu9乞o literaria no Brasil 

Sabe-se que a influ6ncia das tradu96es sobre a literatura criativa brasileira foi 

limitada porque grande parte de nossos escritores - os produtores da literatura - 

travaram conhecimento com os autores estrangeiros, dos quais eventualmente sofreram 

influ6ncia, diretamente nos originais, mais comumente escritos em idioma francs, que foi o 

principal idioma de cultura no Brasil, at6 meados do s6culo XX524 

Foi a partir dos anos trinta que se criaram no Brasil as condi96es minimas para o 

exercicio efetivo da tradu9ao literaria como atividade profissional, sendo que a principal 

delas foi o desenvolvimento de uma ind立stria editorial, ao mesmo tempo causa e 

consequ6ncia do crescimento sensivel do p立blico ledor, em quantidade e qualidade 

Ent乞o, como decorr6ncia natural dos fatos, somente com o aumento da industria 

editorial, a partir de 1930 e com a diminui9ao da hegemonia do franc6s, as tradu96es 

passaram a influenciar, al6m do leitor comum que desconhecia linguas estrangeiras, tamb6m 

os criadores de literatura. 

Entre os responsveis pelas iniciativas editoriais mais importantes, destacou-se 

Monteiro Lobato, fundador da editora que levava o seu nome, escritor que se dedicoua 

tradu9ao por quest6es de sobreviv6ncia e que at6 o fim de seus dias verteu um total de mais 

de cem obras. A editora Monteiro Lobato foi depois transformada em Editora Nacional. De 

forma igualmente importante atuou o escritor gacho Erico Verssimo que, para completar 

524 Veja-se Josd Paulo PAES. A tradu9言o literria no Brasil. In: TraduFdo: a ponte 
necessria, aspectos e problemas da arte de traduzir. S含o Paulo: tica, 1990, p. 9-31 
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seus ganhos, dedicou-se a tradu9乞o, no incio de sua carreira, tornando-se depois 

conselheiro editorial da Livraria do Globo de Porto Alegre, onde organizou programas 

editoriais importantes como a Cole9乞o Nobel, serie de fic9豆o estrangeira 

Entre as diversas iniciativas da Globo ressaltam, pela grandiosidade do 

empreendimento, a versao integral da Comedia Humana, de Balzac, coordenada por Paulo 

Ronai e a edi9ao de Em busca do tempo perdido, como ja foi referido, traduzida por 

escritores e poetas consagrados 

Importante papel foi representado pela Livraria do Globo nesta transforma9乞o da 

presen9a da obra proustiana junto ao publico leitor brasileiro, papel que eia tambem 

desempenhou no que diz respeito a muitas outras obras, tomando-se conhecida no Brasil 

pela divulga9ao que fez de autores estrangeiros modernos, como Somerset Maughan, Pearl 

Buck, Aldous Huxley, Romain Roiland, Roger Martin du Gard, Thomas Mann 

Em 1939, com o advento da Segunda Guerra, a editora ja contava com um grupo de 

bons tradutores e para ocupa-los durante o perodo da guerra, quando nao mais chegavam 

novidades da Europa, encomendou-lhes a versao de obras caldas no domnio publico como 

as de Dickens, Maupassant, Stendhal, Fielding, Poe, Toistoi e outros, entre eles Baizac 

Segundo Paulo Ronai525, esta foi a fase literariamente mais importante da hist6ria da editora 

gaucha, que tinha como gerente, no Rio de Janeiro, Maurcio Rosenbiat e cujo diretor era 

Henrique Bertaso 

Ronai foi convidado por Maurcio Rosenbiat a prefaciar a tradu9をo da Comedia 

Humana, cuja publica9をo em portugus visava homenagear Baizac no centenario de sua 

morte, ocorrida em 1850. No entanto, a publica9ao da tradu9乞o levou quinze anos e nela 

trabalharam mais de vinte tradutores, sob a dire9ao de Ronai, que prefaciou e enriqueceu os 

dezessete volumes com aproximadamente doze mil notas 

Ele foi tambem o revisor da edi9乞o brasileira de Em busca do tempo perdido, 

embora nをo conste ali a indica9ao de seu nome 

525 RONAI, Paulo. A tradudo vivida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, 210 p 
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O plano da tradu9ao da Recherche para o portugus foi apresentado na Revista 

Branca, por Octacilio Alecrim526, compreendendo sete volumes, conforme foi realmente 

executado 

Tanto mais surpreende a coragem do empreendimento da Livraria do Globo, quando 

se sabe que ao lan9ar a tradu9をo do romance de Proust em sete volumes, no perodo de 

1948 a 1956, o escritor frances ainda n乞o cara em dominio p自blico, como os grandes 

autores traduzidos no momento imediatamente anterior. 

Acontece, por6m, que em 1947 comemorou-se os vinte e cinco anos da morte de 

Proust, com enorme repercuss乞o, as homenagens sendo amplamente divulgadas na Fran9a e 

outros paises da Europa, assim como nos Estados Unidos e no Brasil. Esses sintomas de 

acentuado interesse internacional podem estar entre os motivos que levaram a editora a 

empreender a tradu9ao de t乞o vasta obra, aparentemente pouco rentavel e de alto risco, pois 

at6 1948, muitos acreditavam que tal tradu9乞o fosse uma misso impossivel de ser bem 

sucedida no Brasil. Antes mesmo que o fato se concretizasse, a id6ia provocara rea96es 

contradit6rias. Tem-se noticias das opini6es por relatos como o de Saldanha Coelho 

"Quando se falou que a Editora Globo iniciava a tradu9乞o de Proust, 
os conhecedores de A La Recherche dii Temps Perdu viram, 
contrapostos a esse empreendimento, dois fatores importantes que 
por si s6 bastavam para excluir a possibilidade do seu e xito comercial 
e intelectual: a condi9乞o de untranslatable em Proust e o pouco 
interesse que sua obra despertaria entre os leitores brasileiros, pouco 
habituados a receber com agrado os livros que, apesar da sua alta 
valia, permanecem envoltos tantos anos no silncio egoista de meia 
dzia de intelectuais [...J."527 

Tambem Lucia Miguel Pereira confessou que foi cetica quando soube da pretenso 

da editora em fazer a tradu9ao, porque lhe parecia muito dificil traduzir para o portugus, 

sem prejuizo para o romance, as sutilezas da linguagem, indispensaveis para a harmonia do 

conjunto da obra: 

526 ALECRIM, Octacilio. Sistem自tica da bibliografia proustiana. Revista Branca, Rio de 
Janeiro, n. 4, p. 13-15, dez./jan. 1948/1949. 

527 COELHO, Saldanha, op. cit., 07 nov. 1948 
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"Captar ao mesmo tempo o sentido exato e o ritmo, o colorido [ei a 
ressonancia, tudo o que faz do estilo alguma cousa de pessoal 
[. . .i."528 

Esse questionamento esteve presente no espirito de muitos proustianos, que n乞o 

hesitaram em confess自-lo, como Sergio Milliet, no dia do lan9amento da tradu9乞o no Brasil 

Ele deixou claro em seu artigo529, datado do dia 15 de outubro de 1948, que havia grande 

inquieta9ao ao lado de enorme interesse pelo aparecimento da obra proustiana em 

portugu6s. Na opinio geral, traduzir Marcel Proust era uma "temeraria aventura" e S6rgio 

Milliet indagava 

"Mas seria possivel encontrar em uma lingua tao pouco precisa e 
rude como o portugues do Brasil de nossos dias, portugus de uma 
sociedade em forma9乞o, sem sutilezas nem preciosismos, aquele 
estilo dificil, porque perfeitamente funcional e avesso a todo 
convencionalismo, que o pr6prio Gide, mestre de estilo, 
admirava?"530 

Surpreendendo a todos, nenhuma destas hip6teses se confirmou e quando a Livraria 

do Globo se prop6s a assumir a dificil empreitada n乞o precisou correr atrs de quem se 

habilitasse a tanto, porque o poeta Mario Quintana, um dos tradutores habituais da editora, 

apresentou-se voluntariamente para a miss乞o 

Segundo palavras do pr6prio M自rio Quintana (informa9乞o verbal)53 1, ele procurou 

Henrique Bertaso, diretor da editora, e se ofereceu para traduzir A la recherche du temps 

perdu, tentando assim evitar que a obra prima de Proust "caisse em m乞os inabeis" 

Queremos reiteradamente destacar que Proust teve no Brasil tradutores do mais alto 

nvel. O jornalista e poeta ga丘cho Mario Quintana, que traduziu os quatro primeiros 

volumes da Recherche: No caminho de Swann, em 1948,月  sombra das raparigas em flor, 

em 1951, 0 Caminho de Guermantes em 1953 e Sodoma e Gomorra em 1954. 0 quinto 

528 PEREIRA, Lbcia Miguel. Proust no Brasil. Correio da Manh, Rio de Janeiro, 31 out 
1948. 

529 MILLIET, op cit., 1981, v. 6. 

530 Ibidem, p. 201 

531 Em entrevista pessoal com a autora deste trabalho, em Porto Alegre, em agosto de 
1989. 

"528 



265 

volume , A Prisioneira, foi traduzido, em 1954, pelo poeta Manuel Bandeira e por Lourdes 

Souza de Alencar, enquanto o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, traduziu o 

sexto volume, A Fugitiva, em 1956 e a escritora e crtica literaria Lcia Miguel Pereira 

traduziu o ltimo volume, O Tempo redescoberto, tamb6m em 1956 

7.1. Da irrealidade para a presenca real 

A constata9乞o de uma "moda" de Proust no Brasil se havia iniciado pouco tempo 

antes de sua tradu9乞o para o portugus, segundo atesta a observa9乞o de L自cia Miguel 

Pereira: 

"Parece que s6 agora, mais de vinte anos ap6s a sua morte, Proust 
vai tendo maior resson含ncia no Brasil. Pelo menos 6 o que fazem 
supor a recente funda9乞o de um clube em sua honra e os artigos que 
gnhre f,lA にP crnii、Aqn, "532 

Dentre os diversos crticos que, naquele momento, se dedicavam aos estudos 

proustianos, L丘cia Miguel Pereira ressaltou Octacilio Alecrim, um dos fundadores do 

Proust Clube, com varios trabalhos publicados. Considerando benvinda a voga de Proust no 

Brasil, ela explica 

"Durante muito tempo ele permaneceu no pequeno circulo dos 
intelectuais, dai s6 escapando com poucas exce96es para tornar-se a 
presa de uma casta temivel: a dos snobs da intelig6ncia."533 

Para ela, a pouca dissemina9ao de Proust no Brasil at6 aquele momento tinha 

diferentes motivos. Alguns deles materiais, por ser uma obra que cobria no original quinze 

volumes, n乞o se prestando por isso a edi96es mais econ6micas; e outros intrnsecos, porque 

o aspecto exterior da publica9をo era pouco convidativo, com seus imensos pargrafos e seu 

tipo miudo de dificil leitura 

532 PEREIRA, op. cit., 31 out. 1948 

533 乃ideni. 
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A segunda grande guerra tamb6m teve influencias na recep9ao de Proust, pois se sua 

obra era pouco acessivel aos brasileiros antes da guerra, durante a ocupa9乞o alem言  na 

Fran9a tornou-se impossivel encontr-la aqui. No entanto, chegou apesar de tudo ao Brasil 

O fato de se voltar a falar em Proust foi uma surpresa para muitos. A medida que o 

tempo passava, melhor se compreendia o romance proustiano e nao se podia mais dizer, 

como Anatole France, que seus livros eram como uma nebulosa. Alcantara Silveira constata 

que: 

"Como esses quadros antigos que se tornam mais visiveis quanto 
mais corre o tempo sobre eles, a gente descobrindo belezas que os de 
outrora nao descobriam, A たRecherche dii Temps Perdu ressurge 
para melhor compreensをo de seus leitores."534 

Havia passado o tempo em que era de "bom tom" nao dar importancia ao romance 

de Proust, por ser este considerado "um amontoado de frivolidades a respeito de uma classe 

fadada ao desaparecimento". Contudo, na opini乞o do referido crtico, mesmo que a obra 

fosse desprovida de valor literario, ainda assim ela teria valor como documento sociol6gico 

Em 1947, Proust continuava a ser um fen6meno novo para o leitor brasileiro. O 

emprego constante de seu nome nos meios literarios, fizera nascer uma grande curiosidade 

em torno dele. Mas, segundo Saldanha Coelho535, os poucos privilegiados que realmente 

conheciam a obra nao se tinham preocupado, at6 aquele momento, em torn-la conhecida 

dos jovens, ainda que as express6es "proustiano" e "proustianismo" fossem repetidas e 

empregadas pela juventude que participava do movimento literario. Os jovens escritores as 

utilizavam sem conhecer de perto nem o autor nem a obra, ou por nao lerem em franc6s, ou 

por n乞o encontrarem o romance nas livrarias. Apenas de ouvir falar, sentiam-se na 

obriga9乞o de admirar e respeitar o romancista frances, como a um "deus desconhecido" 

Baseado nestes fatos, Saldanha Coelho apontou duas fases no conhecimento de 

Proust e sua obra pelo p立blico brasileiro: a primeira ele chamou de "fase da presen9a irreal", 

534 SILVEIRA, Alcantara, op. cit., 17 mar. 1949 

535 COELHO, Saldanha, op. cit., dez./jan. 1948/1949 
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que vai at6 1947, e a segunda, ap6s 1947, foi a fase da "penetra9豆o real" da obra entre o 

pblico leitor 

A curiosidade que se agu9ou na primeira fase teve como consequencia a funda9o 

de um Proust Clube, que se propunha a estudar e divulgar sua obra. Participando do mesmo 

movimento de divulga9乞o, a Revista Branca lhe dedicou um n自mero especial e acrescentou- 

se a este um outro importante fator de divulga9乞o, ou seja, o empreendimento da Livraria 

do Globo em publicar a tradu9乞o da Recherche 

Estes tr6s fatores, segundo Saldanha Coelho, marcaram a "penetra9乞o real" da obra 

proustiana no mundo brasileiro das letras 

E interessante observar que, com o grande n丘mero de documentos crticos 

suscitados pela publica9ao da tradu9乞o, evidenciou-se o pouco conhecimento que o leitor 

brasileiro tinha da obra proustiana 

Em artigo no Didrio de Pernambuco, Glucio Veiga536 afirma que poucos no Brasil 

haviam realmente lido Proust at6 aquele momento - 1949 - e os que o tinham feito 

limitavam-se ao primeiro volume. Confirma-se, de certa forma, a teoria da presen9a irreal de 

Proust entre os leitores brasileiros antes da tradu9乞o da obra para o portugu6s. De acordo 

com Veiga, poucos conheciam realmente, mas muitos eram os que se achavam no direito e 

at6 na obriga9乞o de falar sobre o romancista e sua obra. Conhec6-lo ou n乞o era um crit6rio 

que contava na avalia9乞o de um homem de letras no Brasil 

Glaucio Veiga537 ilustra tal situa9ao com uma anedota contada por Agripino Grieco, 

segundo a qual, quando Octacilio Alecrim convidara, no incio do Proust Clube, alguns 

intelectuais para uma reunio, estes se teriam precipitado a livraria mais pr6xima para 

comprar a tradu9ao de Mario Quintana e inteirar-se do assunto que iam tratar 

O crtico n乞o coloca em d貢vida os conhecimentos do pr6prio Octacilio Alecrim - 

"um dos nossos mais seguros proustianos" - mas garante que a blague de Agripino Grieco 

tinha algo de verdade pois, se muitos falavam de Proust e comentavam sua obra, poucos 

privilegiados o conheciam realmente. Ele conclui 

536 VEIGA, Glaucio, op. cit., 3Ojan. 1949 

537 VEIGA, Gl自ucio, op. cit., 03 abr. 1949 
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"Proust, na realidade,6 um grande fantasma. Citado e comentado, 
pordm jamais lido."538 

Sdrgio Milliet, que sempre se caracterizou pelo equilibrio de seus julgamentos, 

confirma a opini乞o corrente: 

"No Brasil, embora os "proustianos" sejam numerosos, n豆o existe 
bibliografia muito vasta sobre Proust."539 

Na refer6ncia aos numerosos "proustianos", as aspas evidenciam a ironia da 

express乞o. Contudo, se grande parte dos intelectuais sentia-se moralmente obrigada a 

conhecer ou fazer que conhecia a obra proustiana,6 porque esta passara, conforme vimos, a 

ser uma condi9乞o para que algu6m fosse bem avaliado quanto aos conhecimentos literrios 

Assim, no nmero da Revista Branca dedicado a Proust, uma nota de 

esclarecimento explica as raz6es de ser do Proust Clube 

"Centro de cultura integrado por escritores brasileiros interessados 
no estudo, pesquisa e divulga9ao da obra de Marcel Proust."540 

Ali explicava-se, ainda, que o clube seguia nova orienta9ao, sem o carater restritivo 

que o caracterizara de incio. De fato, pouca referncia se tem a atividades anteriores do 

Proust Clube, que fora fundado em 3 de junho de 1947, contando no momento de sua 

funda9ao com 54 membros associados. Incluimos, nos anexos, noticia sobre a funda9乞o do 

Proust Clube, publicada no primeiro Bulletin de la Socit des Arnis de Marcel Proust et 

des Amis de Combray, em l950 

A mesma nota expunha as raz6es que levaram え  cria9乞o do clube, entre elas, o 

emprego abusivo do nome de Proust e seus derivados - proustiano e proustianismoー  

sem conhecimento real da obra comentada. Aludia tamb6m え  dificuldade em se comprar 

livros franceses, ao seu alto custo quando apareciam e, sobretudo, ao ensejo de que se 

conhecesse melhor o autor da Recherche 

538 Ibidem, p. 3. 

539 MJLLIET, op. cit., v. 6, p. 206 

540 PROUST CLUBE. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 38, dez./jan. 1948/1949 
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Motivado por esses argumentos, o clube se propunha a tornar presente, entre os 

leitores brasileiros, uma obra que ja era mundialmente respeitada e que poderia constituir-se 

num elo de liga9豆o entre as culturas francesa e brasileira 

Um artigo de Raquel de Queiroz54' faz supor que o clube nao era uma sociedade 

completamente aberta, conforme foi referido acima e que s6 determinados "intelectuais" e 

no qualquer escritor pudesse participar dele 

Na cr6nica, a autora pede para ser aceita no clube, baseando-se no argumento de 

que ganhara recentemente as obras completas do escritor franc6s e nao s6 a obra maior, a 

Recherche, mas tambm as outras menos conhecidas. Podemos deduzir da argumenta9o 

que as demais obras de Proust eram raridade entre os brasileiros. 

Segundo a escritora, sua aceita9乞o a libertaria do grande complexo que lhe deu o 

fato de nao ter sido lembrada para participar do clube 

"Por n乞o o merecer, o "Proust-Clube" ficou sendo para mim o 
paraiso perdido de todas as artes,ー  sendo como j自 6 por direito de 
nascimento o reduto mais seleto da intelig6ncia nacional, o cenculo 
dos grandes, que la se reunem e la deliberam, e dizem coisas belas e 
aproveit自veis, e discorrem sobre a obra do mestre, e a interpretam e 
dissecam."542 

Com as obras completas ao alcance da m乞o, ela se sentia digna de participar das 

reuni6es, pelo menos como ouvinte discreta, e de ter o direito de assinar a revista do clube 

O tom excessivamente humilde da argumenta9乞o beira a ironia, mas a autora, apercebendo- 

se disso, nega-o veementemente, afirmando n乞o ser ironia, mas express乞o de 

reconhecimento e de sincera gratidao, caso seu pedido seja aceito 

No sentido de permitir aos leitores uma visao completa da linguagem, do estilo, da 

perspectiva e dos personagens proustianos, o Proust Clube dividiu-se em tr6s diferentes 

setores: a Divisao de estudos, dirigida por Octacilio Alecrim,' a Divis豆o de Cursos, ao 

encargo de Alvaro Lins e a Divis豆o de Documenta9乞o, sob a responsabilidade de Evaldo 

Coutinho. 

541 QUEIROZ, Raquel. O Proust-Clube. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, p. 93, 12 fey. 1949 

542 乃idern. 
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Na primeira parte do programa elaborado pela Divis乞o de Estudos, previa-se a 

organiza9ao de um index da bibliografia proustiana, uma esp6cie de antologia da crtica 

brasileira, compreendendo ensaios, cr6nicas e notas. Na segunda parte, planejava-se uma 

introdu9ao ao romance A la recherche dii tenips perdu, que se constituiria de uma 

interpreta9ao sistemtica, compreendendo tres diferentes campos: primeiro, a linguagem, o 

estilo, as perspectivas e os personagens; segundo, o romance ciclico, a analise, os 

documentos humanos; terceiro, a mem6ria, o tempo, as impress6es e as reminiscencias 

Previu-se, tamb6m, que tais estudos fariam parte da primeira s6rie de cadernos, a serem 

editados pelo Proust Clube e, ainda, que a Divisきo de Estudos iniciaria, em 1949, um 

movimento chamado "Os cem bibli6grafos proustianos", do qual n乞o tivemos maiores 

informa96es 

No entanto, localizamos algumas publica96es, inteira ou parcialmente organizadas 

pelo Proust Clube, como a Revista Branca (1948/1949), a revista Nordeste (1949) e a 

Proustiana Brasileira (1950), ja referidas. Mais tarde, sairam os Ensaios de literatura e 

filosofia (1955) e Provncia Submersa (1957) de Octacilio Alecrim. Por6m, n乞o 

localizamos os cadernos, nem o Anudrio do Proust Clube do Brasil (previsto para 1951 no 

primeiro nmero do Bulletin de k Soci't des Amis de Marcel Proust et des Amis de 

Combray, de 1950), o que indica a possibilidade de n乞o terem vindo a lume 

Cabe observar que, ainda que a sede do Proust Clube tivesse seu endere9o no Rio 

de Janeiro, os fundadores do clube, o escritor e professor da Faculdade de Filosofia de 

Pernambuco, Octacilio Alecrim e o escritor e m6dico, professor da Faculdade de Medicina 

de Recife, Eustaquio Duarte, respectivamente seu presidente e secretario geral, residiam em 

Pernambuco, longe do triangulo Rio de Janeiro - Sao Paulo - Minas Gerais. Este dado 

refor9a o que ja foi observado anteriormente, isto 6 , que a recep9乞o de Proust nao seguiu a 

rota mais comum da propaga9乞o da cultura no pais que, em geral, se dava a partir do 

triangulo acima citado, mas teve diferentes focos propulsores. Al6m destes focos 

tradicionalmente considerados como irradiadores de cultura, o Rio Grande Sul destacou-se 

com Augusto Meyer e a regiao nordeste foi, num primeiro momento, representada 
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sobretudo por Alagoas, com Jorge de Lima, sendo, mais tarde, representada por 

Pernambuco, terra natal dos fundadores do Proust Clube 

A funda9乞o deste clube teve uma recep9豆o das mais entusiasticas por parte de 

muitos intelectuais, como bem ilustra o artigo do Dirio de Notcias543, no qual Ant6nio 

Noronha Santos louva a iniciativa de Alvaro Lins e de outros proustianos 
．’ 

Conforme declara96es de Ant6nio Noronha Santos, ele travou conhecimento com a 

obra de Proust em 1922, o que o situaria entre os primeiros leitores da obra proustiana no 

Brasil. Ele descreve, em rpidas palavras, seu itinerrio de leitura e seu deslumbramento 

diante da obra, constatando que se muito ja fora dito e escrito sobre ela, muito ainda estava 

por fazer. Assim, a funda9をo de um Proust Clube no Brasil apresentou-se como uma 

iniciativa da maior importncia, ainda que muitas dificuldades pudessem surgir, resultantes 

da falta de livros e da necessidade de se conhecer a lngua em que a obra fora escrita 

A tradu9ao do primeiro volume tinha sido colocada no mercado na semana que 

antecedeu a publica9乞o do artigo, mas Noronha n乞o faz referencia ao fato, terminando seu 
texto pela seguinte declara9o 

"Proust 「， ..l Dela univerR26dqAP AA 。”り r、krh‘一ーLに一一一 一一ーー‘ハ 1… J γし』“U1wc」さauua(J- lip Q11a (hra' talll h白mnnに  -plザAnI、a a 一一1一  一ー  ー一 ， ,.. ． 	二一ーーーーー、～ 'J"“ 、ハハ “,i.aiuuじui uos perience. e 
npIi S ii 	 ハ，1,，一”；  一一一一  一 	T 1～… J"" 5 civaiiuaue uesflPrr( 1i a ". c"ll'- etll T -1、  -,rAe ハ，，一、”一  h 一  A ．ー 	一ーー  ーでl~'~" “り“ら  し01110 じin Lonures ou em 
ti11Pfl(C AlreS一  , lllegll,n L'__1ハr i。。心，：ー一え一  一  一一一  ーーー～。 ‘“」しJ'vlucさuIU 'ervor cc admira9ao e assombro."544 

Assim, ele reconhece que a cria9乞o do Proust Clube do Brasil colocou o palsa 

altura de outros nucleos receptores, evidenciandose neste aspecto tambem a universalidade 

da obra proustiana, capaz de sensibilizar leitores provenientes de centros culturais to 

diversos quanto Buenos Aires, Londres e Rio de Janeiro 

7.2. As dificuldades da obra 

A tradu9乞o foi o principal fator da transforma9ao do Proust irreal - muito 

comentado e pouco lido - num escritor cuja obra passou a integrar o acervo literario do 

543 SANTOS, op. cit., 24 out. 1948 
544Jbidem 
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Brasil. Esta divulga9ao n乞o se fez, contudo, sem empecllios, ja que uma das caractersticas 

da obra proustiana mais difundidas entre os crticos brasileiros era a grande dificuldade de 

acesso que ela apresentava ao leitor comum. Assim, apontaremos as fontes que deram 

origem a este conceito, no sentido de delinear o horizonte de expectativa do leitor na e poca 

da tradu9乞o da Recherche 

Quase tao antigo quanto a obra proustiana e o estIgma que a acompanha, segundo o 

qual ela e inacess】vel ao leitor comum. Este conceito teve sua origem na propria crtica 

francesa, atraves da qual chegou aos crticos brasileiros, tornando-se um fator 

preponderante na forma9ao de seu horizonte de expectativa 

Muitos foram os crticos franceses que caracterizaram o romance proustiano de 

incompreensvel, incomum, longo demais e lento. Alguns depoimentos neste sentido esto 

no numero de homenagem feito pela Nouvelle Revue Fran9a/se logo apos a morte do 

romancista. Ja analisamos, neste trabalho, a influ6ncia que a referida publica9乞o teve na 

forma9ao do horizonte de expectativa do leitor brasileiro 

Rene Boylesve ao narrar suas impress6es sobre a obra proustiana confessa que elas 

foram de inicio bastante desfavor自veis 

"Mon impression a t6 d'abord nettement d6favorable. Je me perdais 
dans le d6dale de phrases interminables, de construction archaIque, et 
qui avaient, pour mon go6t dtermin6 en faveur de la simplicit6, le 
tort de sembler vouloir surtout contraster avec les usages 6 tablis. Je 
lus quelques pages: je perdis patience; et, irrit6, je jetai le livre."545 

Ele conta que, depois da primeira tentativa frustrada, tentou a leitura de algumas 

pginas esparsas. Algo ali o atraia, ent乞o, ele resolveu enfrentar o desafio e ler os sete 

volumes que j自  estavam em circula9乞o. A partir daquele momento, a leitura de outros 

autores contemporneos, que empreendeu por necessidade profissional ou considera9o 

pessoal, lhe pareceu desprovida de gra9a, de sabor. Desde entao, aderiu, sem reticencias,a 

obra de Proust. 

545 BOYLESVE, Ren6.6 Premieres rflexions sur Ioeuvre de Marcel Proust. Nouvelle 
Revue Fran F aise, op. cit., p. 109-110 
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Na mesma coletanea de depoimentos, Paul Valery se refere a dificuldade que a obra 

proustlana apresentava aos seus leitores, mas como um fator a ser considerado 

positivamente 

"On trouve quelquefois que ses ouvrages ne sont pas d'une lecture 
bien ais6e. Mais je ne cesse de rpondre qu'il faut b6nir les auteurs 
difficiles de notre temps."546 

Enquanto alguns imputaram tais dificuldades a forma, isto e , ao estilo de Proust, 

outros as atribulram ao seu pensamento. Albert Thibaudet foi daqueles para quem o aspecto 

formal da obra apenas refletia a complexidade das ideias que ela veiculava 

"Proust comme Saint-Simon est de ces e crivains qui, ne voyant Ct ne ー  ーーー  ーー  ーーー  ーー‘""“口  り~， ‘Iレ  Y 、ノya"‘ じ‘ Iに  
vv"'""' P''J JLILLvlし、  さC lじ'USビIalピnr cnmmP コ  11np trりhier,i ら  ムー．；ー八  ー 	 ‘ ‘ 	 ー  ー  ー  ー  ーーー一ー  ー  ~ーY "'"A」ロ、ノ“ “ ししl“、  

l'intensite e motionnelle ou Ia joie descriptive, qui taient au Prncipe 
des nenc4P et nec imりn。。  "547 

Entre os depoimentos de autores estrangeiros que constam desta mesma coletanea, 

Ernst-Robert Curtius registrou a impress乞o de surpresa e desnorteamento que experimentou 

no seu primeiro contato com a obra de Proust. O critico alem乞o, que se tornaria um grande 

especialista dos estudos proustianos, confessou-se desorientado diante da originalidade da 

obra, como se estivesse diante de algo desconhecido, tanto na forma como no conteudo 

"flh11 Qx7rrc, nous 6nrnnv‘ 五 nnfrP -- rAl,, .。，.r、 fー＋ー‘~，一一 1一一  -- 一  ×“"~"J"vuJ cpzuuve a noire premier contact avec les livrpc de 
Proust? La htllcrnie "rnrise. - e t-"l--'----- 	 一L一一」こ二二ニー  二‘ーーー ‘ 一“v'"'’り“し .,uIP“さcuc しuuじner a queique cliose d'inconnii ・  
ne naIrer une SubStance nnll、lPnP -t Iハ”+ Iり。＋ー，一＋、．ー、．ーー一ど一 t "vr'“γ 、J」 ““し J UL'さLaIIしじ  ijouvejie ei ciont ia structure nOiis' ch2nniit 
RJ(l11C flr 11c, 	 p十  ハkGn‘。  Aハ  ”~．一  一ー会‘ーー  ユ  '~''''"v"J'’し“"v“さ  uciuu.es ei orniges cie nous nreter A nn rnrde 
QPVrIreco1rr auanel nnnlll, - dpc らりk;+1,Aハ。  』一  ー一‘ー一  、‘vノ、γ 』 vJJハハ」 auquvia uじurie cies naoitucies de notre eg nrif nいt 'if 
prepar6e."548 

Os reflexos dessas impress6es n乞o tardaram a chegar aos crticos brasileiros que, 

confortados por antecedentes t乞o respeitaveis e, possivelmente, ate sugestionados por eles 

546 viERY・ Paul. Hommage. Nouveノノb Revue Franタ  aise, op. cit., p. 122 
547 THIBAUDET, Albert. Marcel Proust et ia tradition fran9aise. Nouvelle Revue 

Fran9 aise, op. cit., p. 135 

548 
CURTIUS, Robert-Ernst. Marcel Proust. Nouvelle Revue Fran9 aise, op. cit., p. 262 
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sentiram-se encorajados a confessar sua desorienta9乞o ao entrar em contato com a obra 

proustiana. 

Como ja foi referido, Carlos Drummond de Andrade549 registrou sem floreios sua 

opiniao a respeito 

Trist乞o de Athayde550, por sua vez, retomou o depoimento de Rene Boylesve para 

demonstrar que, assim como ele, mesmo os escritores mais senslveis encontraram 

dificuldades nos seus primeiros contatos com a obra proustiana. Ressaltou que, devido a 

tais dificuldades, alguns clubes tinham sido fundados na Inglaterra e na Holanda com o 

objetivo de aprofundar e facilitar a leitura do texto proustiano. Com  efeito, Proust parece 

ter sido inicialmente melhor compreendido na Inglaterra do que na Fran9a, fato que o crtico 

atribuiu ao tipo de humor empregado por Proust, mais proximo do humor ingl6s, ao estilo 

de Sterne. 

Uma outra ocorrencia, que pode ilustrar o efeito causado por esse romance franc6s 

no leitor brasileiro,e relatada por Brito Broca551. Ele conta que, em 1928, tentou ler os dois 

volumes de Albert/ne Disparue, que um amigo lhe emprestara, mas sentiu-se de tal forma 

desnorteado pelo estilo do romance que os devolveu sem ler 

Em 19 de agosto de 1944, ao comentar o ensaio de Ruy Coelho sobre Proust 

tambem Sergio Milliet admira-se da coragem do jovem literato em aventurar-se no estudo 

de um autor que, naquele momento, apresentava-se aos olhos dos brasileiros quase como 

um tabu: 

"Digo com coragem porque a tarefa6 realmente dura, dada a 
complexidade do escritor, o lugar que ocupa na literatura mundial, a 
bibliografia relativamente restrita que existe a respeito e ainda sua 
aparente inatualidade."552 

549 ANDRADE, Carlos Drummond de, op. cit, 1925 

550 ATHAYDE, op. cit, 1928 

55 ' BROCA, op. cit., 1959 

552 MILLIET, op. cit., v. 2, p. 231 
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Complexo, respeitado, fora de moda e pouco estudado, assim delineava-se a 

imagem do escritor frances, mesmo aos olhos de um dos crticos mais experientes daquele 

mome血o. 

Alguns anos depois, quando em 1948 a gl6ria de Proust parecia internacionalmente 

assegurada, Milliet lembrava que nem sempre fora assim e que poucos escritores tinham 

sido tao incompreendidos, atribuindo tal fato 良  originalidade do estilo, ao seu realismo sui- 

generis, 良  agudeza de suas observa96es, え  sutileza de sua crtica, que haviam perturbado 

todas as conven96es da 6 poca, desafiando a mediocridade e o academismo que ento 

vigoravam. 

No entanto, confessa que, tamb6m para ele, Proust fora um autor dificil, ao qual s6 

se ligou na segunda leitura, depois de acumular experiencias e observa96es. Conformou-se 

com o fato ao saber que outros reconheceram ter sido tomados por rea96es rebarbativas no 

primeiro contato com a leitura da obra proustiana, dentre eles, o grande Gide. Assim S6rgio 

Milliet explicou suas dificuldades e por que conseguiu supera-las 

"A frase longa, a mincia da analise, a principio exaustivas, quando 
se percebe posteriormente o valor da descoberta psicol6gica e o 
equilbrio da pondera9乞o dos fatos, bem como o senso de sua 
relatividade, espantam-nos e nos seduzem como forma exatamente 
adequada ao contedo."553 

O que impressionou, de forma aguda e definitiva, a sensibilidade desse crtico 

brasileiro foi a profundidade da analise. Depois de cada tema ventilado, ele tinha a sensa9o 

de que tudo havia sido dito por Proust, tornando inutil e ate ridlculo voltar a assuntos como 

o amor, o cime ou o sono. Se, de inlcio, as descri96es das futilidades da alta sociedade o 

irritaram, percebeu depois que tambem pessoas do povo eram analisadas com a mesma 

profundidade. 

Na esteira das crticas anteriores, outros intelectuais de renome apontaram a 

dificuldade da leitura como uma caracterstica propria da obra proustiana. A Revista 

Branca, que dedicou a Marcel Proust o seu numero 4, apresenta diversos testemunhos 

nesse sentido. 

553 MILLIET, op. cit., v. 6, p. 207 
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Ali, Rocha Filho confessa que, como os jovens de sua e poca, ele tambem nao tinha 

clara a imagem de Proust e se prop6s a procura-la nas pginas da obra do escritor francs 

Ao assinalar os aspectos mais frequentemente comentados pela crtica, aponta a sensa9ao de 

"indefinvel tedio" que domina os leitores em seu contato inicial com a obra 

"Muitos crticos sentiram esta mesma dificuldade - a primeira vista 

Ele considera que as longas frases proustianas ofendiam a paciencia de certos 

criticos e compara os longos perodos, entremeados de par6nteses, a florestas obscuras 

nelas, os galhos v乞o se estreitando a medida que o leitor caminha, obrigando seus 

pensamentos a um esfor9o redobrado, ate que, no final da caminhada, encontra o tesouro 

oculto. Esta e a sensa9きo que ele acreditava ter dominado muitos dos que penetraram na 

selva de frases "enchevetr6es" 

Alguns crticos pensaram que esta longa busca fosse um sinal de fraqueza do 

escritor francs mas, para Rocha Filho, nesse clima de tedio e incerteza estava o segredo da 

vit6ria de Proust: 

"A verdade d que d preciso vencer este t6dio inicial, este sentimento 
de indisfar9vel fadiga se queremos conquistar a aten9ao e a posse do 
tesouro que Proust nos oferece."555 

Na mesma revista, Brulio do Nascimento556 atribui o fato de o primeiro volume da 

Recherche ter sido recebido com indiferen9a pela crtica francesa a s suas caractersticas 

renovadoras, de dificil assimila9乞o pelos leitores. A longa obra, alem de exigir do leitor 

tempo disponvel, em fun9乞o de sua extens乞o, ainda pede uma leitura atenta, pelas 

dificuldades estilisticas que apresenta 

Para ele, a renova9乞o que, nos primeiros momentos da publica9ao, esta obra 

introduziu no conceito tradicional de romance, explica porque ela n乞o foi compreendida 

pela maioria de seus leitores. Nao apenas pelos leitores comuns, mas inclusive por 

55" ROCHA FILHO, op. cit., 1948/1949 

555 Ibidern, p. 29 

556 NASCIMENTO, op. cit., 1948/1949 
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intelectuais bem conceituados nos meios literarios, como Anatole France, um dos modelos 

de Bergotte, que confessou jamais ter conseguido compreende-la inteiramente 

Braulio do Nascimento aponta um episodio que, mais que todos os outros, tem 

servido para ilustrar o ambiente inospito que a obra enfrentou nos primeiros momentos de 

sua publica9ao: a recusa da Nouvelle Revue Franfaise え  edi9乞o de Du cづte de chez Swann, 

fundamentada num parecer de Andre Gide, um dos diretores da editora na e poca. To 

famosa quanto a recusa 6 a retrata9ao posterior de Gide, em carta datada de 1914 

Segundo o crtico, estes fatos t6m sua razao de ser, pois houve uma contradi9o 

entre as tend6ncias da 6 poca e as caractersticas intrnsecas do romance. Esse foi um dos 

argumentos empregados por Andrd Gide para explicar o seu estranhamento diante da obra 

Porem, Braulio do Nascimento acreditava que fora a dificuldade estilstica o principal 

obstaculo para o acesso do leitor ao texto proustiano 

"A acumula9乞o de frases,a semelhan9a de crculos concentricos, a 
extens三o das mesmas e o frequente emprego de. compara96es, nor 
vezes duplas ou trplices, para caracterizar exatamente objetos ou 
impress6es, a minuciosidade [...J na descri9ao das menores coisas 
eram a barreira que mantinha a distancia os leitores ou lhes tornava 
penosa a viagem."557 

Em texto de semelhante teor, Da Costa e Silva Filho558 apresenta Proust como 

muito complexo e antag6nico, dificil de ser alcan9ado por um so caminho e imposslvel de 

ser definido por poucas palavras, tal como dissera Trist乞o de Athayde559. Em todo o artigo, 

percebe-se a intermedia9乞o do crtico catolico sem que seu nome seja citado 

As repercuss6es destas opini6es negativistas se fizeram ouvir por muitos anos. O 

texto de Homero da Silveira560 ilustra tal situa9ao com o proprio tltulo: "O dificil Marcel 

Proust". Ele arrola varios argumentos, sendo o primeiro deles a originalidade do estilo 

"Proust 6 mesmo, como j se escreveu, inteiramente novo."561 

557 Ibidern, p. 32 

558 DA COSTA E SILVA FILHO, op. cit., 1948/1949 

559 ATHAYDE, op. cit., 1928 

560 S止 TTY A T'T_mern n Hig戸ilM。”、。lD,ハ”一‘ ノ、ハ」」一．ーエ n~ ，、  ，  ー一  一  OILS v r.ais.r,., riomero. U amen Marcel Proust. O Didrio de So Paulo, S豆o Paulo. 23 
jan. 1955. 
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A frase de Rosny, repetida por Tristao de AthaydeS62 tem aqui mais um de seus 
ecos. 

Outro argumento apresentado 6 o fato da frase proustiana fugir a sintaxe clssica 

francesa. Parafraseando ainda uma vez Athayde, ele afirma que Proust 6 o que de menos 

frances a Fran9a poderia ter produzido, pela liberdade na sintaxe e pelo excesso de 

pormenores nas descri96es 

Aos olhos de Homero da Silveira, a falta de participa9をo de Proust no mundo em 

que vivia, tomou-o um escritor no engajado, inadmissivel para os crit6rios vigentes. Al6m 

disso, por n乞o ser um romance de tema, a Recherche parecia n乞o apresentar liga96es entre 

os vrios volumes, o que o levou a concluir que nao havia necessidade de l6-los na ordem 

em que estavam apresentados 

Todos estes argumentos visavam demonstrar, ou talvez explicar, o pr6prio titulo do 

artigo. No entanto, o texto 6 encerrado de forma paradoxal, afirmando ser Proust um 

escritor que enfeiti9a os leitores, tanto pela sintaxe original e pela pintura dos lugares e das 

pessoas, como pelas descobertas psicol6gicas 

No final da d6cada de cinquenta, Olivio Montenegro563 volta a comentar as 

dificuldades que a obra proustiana, pouco comunicativa e por demais introspectiva, 

continuava a apresentar a seus leitores 

"Dessas obras que exigem uma grande e afinada concentra9えo do 
leitor. Uma continua tens乞o de espirito. Do contr自rio ele arrisca-se a 
no perceber nada; e ficar com a amarga impress乞o de que o autor 
n谷o 6 mais aue um maniacn r 1 "564 

Assim, leitor e admiradores ficavam em segundo plano para o escritor 
francs 

preocupado sobretudo em satisfazer suas proprias exig6ncias esteticas. Ate mesmo sua 

enorme car6ncia de afeto e adula9乞o era deixada em segundo plano. Visando essencialmente 

ver o homem no homem", desnuda-
alo psicologicamente para alem dos limites de sua 

561 Ibidern. 

562 ATHAYDE, op. cit., 1928 

563 MONTENEGRO, op. cit., 1959, p. 144-147 

564 Jbide,,,, p. 144 

I 
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consci6ncia, n乞o medindo recursos de estilo para atingir tal anibi9乞o do espirito, Proust 

tornou-se um escritor dificil de ser transladado para outra lingua 

Constatamos assim, que at6 1947, vinte e cinco anos ap6s a morte do autor, o 

acesso a obra proustiana, no Brasil, permanecia restrito 会  uma pequena elite intelectual, que 

considerava o leitor comum brasileiro despreparado para enfrentar tal desafio, uma vez que 

a obra proustiana era tida como de dificil leitura 

7.3. Um acontecimento editorial 

Em 15 de outubro de 1948, foi lan9ada ao mesmo tempo em Porto Alegre, So 

Paulo e Rio de Janeiro, a primeira edi9豆o da tradu9ao para o portugu6s de No caminho de 

Swann, primeiro volume de Em busca do tempo perdido sob a responsabilidade de Mario 

Quintana 

Para a Livraria do Globo, Quintana fez algumas das melhores tradu96es disponveis 

no pas de autores importantes como Conrad, Voltaire, Virglnia Woolf, Maupassant, 

Graham Greene, Baizac, Merim6, assim como traduziu os quatro primeiros volumes de Em 

busca do tempo perdido e s6 nao completou toda a s6rie porque se desentendeu com o 

diretor da editora. O motivo do desentendimento, segundo declara9ao do proprio 

Quintana565, foi o tempo dedicado a tradu9ao, pois, habituado com trabalhos mais rapidos, 

o diretor nao compreendeu e impacientou-se com a relativa demora na prepara9乞o de cada 

volume. 

A Revista Branca publicou uma entrevista com o tradutor566, na qual ele deixa claro 

que n乞o foram poucas as dificuldades encontradas no trabalho, resultantes principalmente 

do estilo do autor. Mas afirma que se sentiu gratificado pelo esfor9o, pois acreditava que o 

conhecimento da obra proustiana era t乞o importante para o leitor brasileiro quanto para os 

de outras nacionalidades. Procedera atraldo pela sedu9豆o da dificuldade e pela honra de 

apresentar Proust em lingua portuguesa 

565 Informa頭o verbal, em entrevista, j referida, com a autora da tese 

566 QIJINTANA, Mario. Entrevista. Revista Branca, Rio de Janeiro, n. 4, p. 40, dez./jan 
1948/1949. 
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A tradu9ao da Recherche para o portugu6s surgiu como um empreendimento 

audacioso, cuja ousadia resultava do fato de tratar-se de uma obra de grande porte, com 

muitos volumes e que, aparentemente, n乞o respondia a s necessidades mais imediatas do 

publico leitor brasileiro, destinando-se a encontra-lo despreparado para receb6-la 

Um artigo de Valdemar Cavalcanti567, publicado dois dias depois do lan9amento da 

tradu9乞o, exemplifica esse estado de esprito. O crtico inicia o texto aplaudindo o 

lan9amento da obra de Proust em portugu6s e considerando o plano da Livraria do Globo 

extremamente ousado em raz乞o da natureza da obra e das caractersticas do mercado 

literario brasileiro 

Com efeito, mesmo sabendo-se que a Livraria do Globo ja se caracterizara por este 

tipo de empreendimento, traduzindo muitas obras primas da literatura universal e que estava 

realizando tambem a tradu9乞o da Comedia Humana de Baizac, ainda assim a tradu9乞o da 

Recherche estava acima de qualquer expectativa. Num esfor9o conjunto, que Valdemar 

Cavalcanti apoiava e admirava, a editora mobilizara os proustianos, atribuindo-lhes tarefas 

enquanto Mario Quintana traduzia o primeiro volume, Augusto Meyer preparava um guia 
de leitura. 

No entanto, a grande questo era saber se tal esfor9o se justificaria naquela e poca 

Na opiniao do crtico, a obra dificilmente seria entendida. Nao era mais posslvel aos homens 

daquele tempo tornarem-se "amigos de Proust", sendo o caminho que levava ao mundo 

proustiano - de leitura dificil e demorada - por demais penoso para o leitor brasileiro 

absorvido pelo seu dia a dia 

Para outros, como Glaucio Veiga568, toda a movimenta9ao crtica que se fazia em 

torno da tradu9谷o do primeiro volume da Recherche - a onda de rodapes e artigos em 

torno de Proust~ vinha atrasada, sobretudo considerando-se que a tradu9乞o para o 

portugu6s chegou quando as livrarias nacionais estavam repletas com a vers乞o 
"castelhana"569 

567 CAVALCANTI, Valdemar, op. cit., 17 Out. 1948 

568 VEIGA, op. cit., 3Ojan. 1949 

569 Provavelmente, tratava-se da tradu9ao argentina de Pedro Salinas 
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Para a grande maioria, por6m, a tradu9乞o da Recherche foi um acontecimento 

editorial digno dos maiores louvores e mesmo aqueles que haviam feito previs6es 

pessimistas, como Lucia Miguel Pereira, Jaime Adour da Camara e S6rgio Milliet 

apressaram-se em externar o reconhecimento pelo sucesso da publica9o 

Foi justamente diante da grandeza do empreendimento e dos bons resultados obtidos 

no trabalho realizado, que Lcia Miguel Pereira57o voltou atras em seu ceticismo anterior, 

afirmando que n乞o havia risco na iniciativa da Editora Globo em lan9ar tal tradu9o 

Segundo a ensaista, Mhrio Quintana soubera desincumbir-se da miss豆o "com admirvel 

senso de adapta車o ao espirito da obra", perdendo-se apenas o que era realmente 

intraduzivel, isto 6 , a rela9乞o i ntima entre o escritor e a lngua em que ele se exprime 

Se a tradu9乞o deve ser como um v6u, neste caso ela o considerou dos mais 

transparentes, nきo deixando contudo de assinalar pequenos problemas, alguns deles ligados 

apreferncia na escolha do vocabulhrio, como o emprego de "xcara de chh" e nをo de "ta9a 

de cha" para lasse de ih', "ajudante de cozinha" e n乞o "criada de cozinha" para filie de 

cuisine. Lcia Miguel Pereira advertiu que a superficialidade das corre96es serviam apenas 

para mostrar que havia pouco o que criticar na tradu9乞o e que esta era um passo decisivo 

para o fim das barreiras que impediam uma maior divulga9をo da obra de Proust no Brasil 

Tamb6m S6rgio Milliet apressou-se em registrar o lan9amento da tradu9ao do 

primeiro volume da Recherche, escrevendo um artigo no dia mesmo do lan9amento. Sem 

fazer um estudo detalhado da tradu9ao, ressaltou as dificuldades provavelmente enfrentadas 

pelo tradutor, a partir do pr6prio ttulo - Du c6le de chez Swani, para No caminho de 

Swann. Por esta dificuldade o critico avaliou as demais, e ent乞o expressou a sua admira9o 

pelo trabalho, dizendo 

"Pois o texto nos surpreende pela relativa felicidade das 
equivalencias e o carinho que foi tratado. Mario Quintana e seu 
revisor estao de parab6ns."57' 

570 PEREIRA, op. cit, 31 out. 1948 

57lMILLIET, op. cit., v. 6, p. 202 
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Pelo numero de estudos crticos que surgiram a partir de ent豆o pode-se de fato 

considerar que a tradu9ao foi um fator propulsor do interesse pela obra proustiana. No 

entanto, n乞o se pode deixar de observar que muitos autores dos trabalhos crticos 

publicados no momento do lan9amento da tradu9乞o eram pessoas que conheciam o idioma 

franc6s, capazes de ler Proust no original e, portanto, de escrever sobre ele antes que sua 

obra fosse traduzida. Assim, a tradu9乞o teria sido uma motiva9乞o para os estudos crticos e 

no um fator indispensavel para que eles surgissem, salvo, naturalmente, para os estudos 

que tiveram como objeto a propria tradu9乞o, como os que estamos analisando agora 

Um dos mais interessantes e o estudo de Sergio Buarque de Holanda572, no qual ele 

comenta a originalidade do estilo proustiano e as caractersticas deste que deveriam ser 

preservadas na tradu9ao, partindo do princlpio que numa tradu9ao ideal, palavras, sintaxe, 

compasso e cadencia do original devem ser igualmente traduzidos, isto e , transpostos para 

uma forma equivalente na lngua do tradutor. Deu como exemplo de tradu9ao bem feita, no 

Brasil, a da obra de Thomas Mann, traduzida por Agenor Soares de Moura. Um caso 

singular, porem, onde as dificuldades nao foram insuperaveis porque, mesmo elevando as 

formas tradicionais da prosa narrativa a perfeio, o autor nao quebrou os modelos 

tradicionais. No caso de Proust o problema foi diferente em fun9ao da originalidade de seu 

estilo: 

"Sua linguagem, que procura amoldar-se a uma experi6ncia peculiar, 
de singularidade verdadeiramente patol6gica, 6 muitas vezes quase 
um desafio aos padr6es estabelecidos. Os longos e sinuosos periodos, 
entremeados de compara96es e interrompidos pelos par6nteses, que 
somos for9ados algumas vezes a reler e treler para n豆o perder o fio 
da narrativa, nao querem obedecer, no seu caso, ao compasso da 
a9乞o imediata, mas buscam serpentear por entre os meandros da 
mem6ria."573 

Com efeito, por nao encontrar precedentes na prosa narrativa francesa, a linguagem 

de Proust exigiu uma aten9ao especial do tradutor. Este n乞o devia procurar simplifica-la, 

572 HOLANDA, Sdrgio Buarque, op. cit., 21 nov. 1948, p. 2 
573 乃idem. 
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mas tentar repetir fielmente o original, pois os vlcios aparentes do estilo sao o reverso das 

mesmas qualidades que o embelezam 

Sergio Buarque de Holanda observou que este criterio foi seguido por Quintana 

que, na medida em que seguiu passivamente o original sem tentar interpretar ou inventar 

(recursos llcitos em muitos casos), preservou os tra9os peculiares do autor. Ate com 

excesso de meticulosidade, pois em alguns casos, traduziu literalmente express6es do gosto 

franc6s como pauvre enfant por "pobre filho", onde poderia ter moderado sua solicitude ao 

estilo do autor traduzido. 

Conforme Buarque de Holanda, a extensa bibliografia crtica sobre Marcel Proust 

tinha, ate aquele momento, descuidado da composi9乞o do romance e de sua linguagem, 

aspectos que, no entanto, tinham sido rigorosamente elaborados pelo escritor. Embora no 

acreditando na crtica estritamente formalista, pois considerava os problemas "socio- 

historico-biograficos" como parte indispensavel de qualquer perspectiva crtica, atribuiu a 

causa de alguns pontos fracos da tradu9きo ao desconhecimento de estudos proustianos por 

parte do tradutor gacho. Pareceu-lhe que estes pontos coincidiam com os momentos em 

que o tradutor libertou-se um pouco do original, o que confirmava seu pressuposto, 

segundo o qual, o tradutor de Proust devia seguir passivamente a obra 

Exemplo de um momento de infidelidade seria a tradu9乞o do tltulo Du cづt de chez 

Swann por No caminho de Swann. Em franc6s, segundo um estudo de Robert Vigneron 

este tltulo tem um sentido duplo: o primeiro e topogr自fico, refere-se a dire9乞o da casa de 

Swann; o segundo e social e simbolico, pois designa a paisagem social, a burguesia 

enriquecida a qual Swann pertencia, opondo-se ao "lado de Guermantes", o da velha 

aristocracia, que topograficamente se situava em outra dire9乞o. Lamentavelmente, na vers乞o 

brasileira, o ttulo recupera apenas o primeiro sentido 

O crtico encontrou nas notas escritas por Augusto Meyer que, como veremos 

adiante, foram distribuldas com a primeira edi9ao em portugus, uma explica9乞o para a 
tradu9乞o do tltulo Du cづt de chez Swann para O caminho de Swann, que,a primeira vista 

o surpreendera. Augusto Meyer explica nas notas que a op9をo do tradutor visou explicitar a 
inten9乞o contida no ttulo francs, pois na geografia sentimental do narrador, havia dois 
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rumos que partiam de Combray: a dire9乞o de M6s6glise-la Vineuse, que vai dar na 

propriedade de Swarm, e a dire9ao oposta, que levava a propriedade de Guermantes, 

antigos senhores feudais 

Sergio Buarque de Holanda aponta, na primeira pgina do primeiro volume, outro 

exemplo de descuido por uma caracterstica propria do estilo proustiano. Esta primeira 

pagina e quase toda redigida com verbos no imperfeito (o "eterno imperfeito", que Proust 

to bem analisou em Flaubert), mas estes verbos sao introduzidos por uma primeira frase, 

redigida no passado composto. Assim explica S6rgio Buarque de Holanda 

"{...] esse plano inclinado de imperfeitos, pr6prios para dar uma 
longa presen9a ao passado mal guardado na Iembran9a, ha de sair de 
terreno mais firme e ntido, onde se passe o come9o da a9乞o agora 
rernemorada. No original esta esp6cie de prel立dio vem expressa por 
meio de um passado composto, que em portugu6s so poderia 
representar-se mediante um pret6rito perfeito: Longtempsje me suEs 
rnfl.had kn,,,1かムり”，っ  "574 

Segundo ele, Mario Quintana traduziu tal frase com o preterito imperfeito e, alem 

disso, de forma excessivamente alongada: "Durante muito tempo costumava deitar-me 

cedo"575, o que se constituiu num erro grave, considerando-se que o eco deste primeiro 

perodo se prolonga, de certa forma, por todo o romance. Contudo, esta falha e outras 

pequenas sutilezas estillsticas n瓦o diminulram a grande impress乞o que a tradu9乞o provocou 

no autor da crtica, tanto pelo esfor9o empreendido, quanto pelo resultado obtido 

Sergio Buarque de Holanda, tratando em outro texto576 da tradu9ao do primeiro 

volume da Recherche, considerou o fato um "acontecimento extraordinario" na literatura 

brasileira, nをo deixando de reconhecer, como os outros, que a obra apresentou, em alguns 

aspectos, enormes dificuldades para o seu tradutor 

574 乃iden,. 
5-7( 、1一一．“； ー．、 ”，、ー一一‘ 一, L 
''JNO artigo "Proust, vida e obra", publicado no Correio da Manhd, Rio de Janeiro, de 19 

nov. l9b6, Augusto Meyer analisa as dificuldades da tradu頭o desta primeira frase da 
tcecnecne, apresentando uma explica頭o diferente para o emprego do pass Compos 
naqueta trase. 

576 HOLANDA, Sdrgio Buarque, op. cit., 1950 
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"Ainda quando o tradutor nao tenha conseguido vencer todas as 
temiveis barreiras que proporcionava o texto francs, e que 
procedem menos de uma originalidade estritamente formal e 
irredutivel da obra, do que da vis乞o particular do mundo que nela se 
representa, sua proeza 6 , contudo, das mais respeit自veis que se 
poderiam esperar de um escritor de lingua portuguesa."577 

O crtico ressaltou que, al6m das caractersticas pr6prias da linguagem proustiana, 

em aparente desacordo com as normas da boa narrativa tradicional, a mat6ria que nela se 

manifesta exige tamb6m uma aten9えo especial do tradutor, porque os diferentes temas 

abordados n乞o se encadeiam em ordem cronol6gica, o que, alem de definir toda a 

organiza9ao da obra, marca tamb6m o seu estilo e o seu fraseado 

Ao colocar em paralelo estas observa96es de S6rgio Buarque de Holanda com as 

declara96es de Mrio Quintana, em sua entrevista na Revista Branca, percebe-se que o 

crtico soube identificar, com precis乞o, algumas das dificuldades que o tradutor confessou 

ter encontrado no decorrer de seu trabalho 

No entanto, todos os que se dispuseram a ver de perto o texto original em paralelo 

com sua tradu9ao brasileira constataram as qualidades do texto produzido pelo poeta 

gacho 

Saldanha Coelho expressou sua opini乞o amparado por outras mais categorizadas, 

como a da ensaista L丘cia Miguel Pereira e de Jaime Adour da Camara 

"O poeta Mrio Quintana, a quem se confiou a vers乞o do original 
franc6s Du Ct de Chez Swann, houve-se muito bem nessa a rdua 
tarefa, conseguindo captar a densa atmosfera proustiana e toma-la 
igualmente envolvente na lingua brasileira, proporcionando-nos os 
pensamentos e as belas imagens da sensibilidade criadora de 
Proust."578 

Nesse artigo, sao relembrados os lapsos apontados por Lucia Miguel Pereira, ja 

comentados. A titulo de curiosidade, reportamos um lapso indicado por Jaime Adour da 

Camara: a pagina vinte, do texto brasileiro, a palavra tuteur foi traduzida por "estaca", 

referindo-se え  varinha que se prende a s hastes das flores para proteg6-las. A expresso seria 

577 Ibidem, p. 139 

578 COELHO, Saldanha, op. cit., 07 nov. 1948 
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forte demais para o caso e poderia ter sido empregado outro termo, como "tutor" ou 

"espeque". Contudo, estes detalhes foram considerados de menor importancia 

Tambem em artigo para a Revista Branca, Saldanha Coelho579 ressalta a excelente 

qualidade da tradu9豆o que Mario Quintana fez do primeiro volume da Recherche 

Por outro lado, o artigo de Jose Lins do Rego, cujo tItulo - "Proust em 
portugu6s"580 - parece sugerir observa96es a respeito da tradu9ao, apenas se limita a 

assinalar o recebimento do primeiro volume traduzido para o portugus, divagando sobre as 

lembran9as que o fato lhe inspirava, O volume da Recherche, que Jose Lins do R6go 

acabara de receber, desempenhou o papeI de uma madeleine, instigadora da memoria 

involuntaria, fazendo surgir reminisc6ncias ligadas a s suas primeiras leituras da obra 

Em interessante analise sobre o emprego de imagens literrias, ja referida em 

capltulo anterior, Augusto Meyer58' faz uma crtica a tradu9ao de Mario Quintana que, num 

lapso deploravel, mudou completamente o sentido do pargrafo. Sua analise n乞o foi a de 

um simples critico mas a de um poeta que conseguiu fazer poesia fazendo critica pois, alem 

da imensa erudi9ao, evidencia-se no texto a sua sensibilidade literaria 

No trecho traduzido por Mario Quintana,a pgina 158, l6-se 

"As Ve7eC'aouele trechn _1_ l、。；e。  - 。，，、りー  ..,， ‘ーー  . -ーーょ  - '~'v一vJ・ “りuしIし Uc.dLU ue uaisagern a ccllll tra刀dn2t'ndiロ Aphハ仏 一一  1 ． 	二  . 一  一  ーー Iーーーつー“""'""'""'IuvaにUula ue rioie 
se c1esthCa tま  o ioo1aA# ,1.' tllHハ  -n”。  A,,',．一  ニ一一一一  ーー  ーー“一…Y" "‘、ノ ‘J、ノ‘c&uu uc WOO O que flutua lncertn em rnPn 
flPflQfl1'ntr COmO lmla fl tn. i1 	。  。。”, ー．一～．一一一一  rー～“…ー“v ''J111I UlIld 」ノeios rionua, sem aue eu nossa di7Pr liP 
fla1C, lIA q 11A telllDO~ 4.a1.. /__ -. -,n Ic,，、。，,+AA八 ,..．一  -一1一一  一  r"~'"~ ,..".‘し1"PUー  .aivez simplesmente de que sonho me vem."582 

Conforme se apresenta na tradu9乞o, a compara9ao do trecho de paisagem que aflue 

ao pensamento, como a Delos florida, parece n乞o ter motivo para estar ali. Na verdade, 

cotejando o original com a tradu9ao, Meyer descobriu que Proust nao escreveu "tao isolado 

de tudo o que flutua incerto em meu pensamento" mas "t豆o isolado de tudo, que ele (o 

trecho de paisagem) flutua incerto em meu pensamento como uma Delos florida・,., O 

escritor franc6s aludia ao mito da ilha flutuante, Delos, que depois foi fixada por Apoio no 

579 COELHO, Saldanha, op. cit., 1948/1949 
580 REGO, op. cit., 1948/1949 

581 MEYER, op. cit., 10 abr. 1949 

582 Jbidem 
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centro das Clcladas. Proust identificou o trecho de paisagem, que vira na infncia e lhe veio 

a mente, sem ponto de apoio no tempo e no espa9o - ilha de recorda9乞o - como a Delos, 

ilha florida que flutuava sem ponto fixo no oceano 

Com a corre9ao, Augusto Meyer contribuiu significativamente para a melhoria do 

texto em portugus, segundo ele mesmo reconheceu 

"Tomando uma inflexo nova, perdendo o ran9o de ornamento 
ret6rico, a velha imagem, desembotada pelo sentido novo e t乞o 

preciso que Proust lhe emprestou, em vez de destoar na frase, como 
um preciosismo est6ril, vem refor9ar e coroar com uma gra9a 
imprevista a imagem verdadeira contida no discurso, que 6 o trecho 
de paisagem ressuscitado pela mem6ria involuntaria."583 

Tambem na Proustiana Brasileira, publicada quase dois anos apos o lan9amento da 

tradu9乞o do primeiro volume, encontram-se referencias, que tanto se dirigem ao 

empreendimento da editora, quanto aos m6ritos do tradutor 

Ali, Otto Maria Carpeaux584 come9a seu artigo falando em "acontecimento 

literario", referindo-se com esta expressao a publica9豆o de No caminho de Swaniz pela 

Livraria do Globo: 

"Nos dois sentidos implicitos nessa noticia, a expresso 
"acontecimento literario" esta plenamente justificada: primeiro, 
porque a iniciativa da editora 6 qualquer coisa de extraordinrio, 
sendo admirvel a coragem de encarregar-se, nesses tempos de crise, 
de uma tarefa que serve muito mais a cultura literaria do pais do que 
a fins comerciais; depois, porque a tradu9きo de Mrio Quintana 6 de 
alta qualidade, digna do original - e isso quer dizer muito."585 

No entanto, o critico faz ver que a tradu9ao para o portugu6s so ocorreu depois de 

mais de vinte anos da morte do autor. Fato surpreendente, considerando-se que nestes 

decenios a obra proustiana ja era reconhecida universalmente "como uma das poucas 

realiza96es artlsticas de valor permanente que o nosso seculo ja produziu" e que Proust era 

muito admirado na America Latina inteira, talvez mais que em qualquer outro continente 

583 乃idern 

584 CARPEAUX, op. cit., 1950 

585 Jbidem, p. 109 
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A opiniao de Otto Maria Carpeaux refor9a o que disse Octacllio Alecrim, 

considerando a tradu9ao da Recherche como um fator que consagrou de maneira definitiva 
a obra de Proust no mundo brasileiro das letras 

Quando os primeiros exemplares de No caminho de Swann foram colocados a venda 

ao mesmo tempo em Porto Alegre, Sao Paulo e Rio de Janeiro, em 15 de outubro de 1948, 

cada volume veio acompanhado de um pequeno guia de leitura, intitulado Notas para a 

leitura de "No caminho de Swann ", de autoria de Augusto Meyer586, contendo 

comenta rios e informa96es sobre a obra. A tao inusitada "bula de leitura" propunha-se a 

orientar o leitor brasileiro, pressupostamente despreparado para o texto que lhe chegava a s 

maos. 

A simples ideia da elabora9豆o destas notas e significativa para a compreens豆o das 
condi96es de recep9乞o da obra de Proust no Brasil. Os editores sentiram necessidade de 

fornecer aos leitores explica96es complementares e solicitaram-nas a alguem que era 

sabidamente conhecedor e apreciador do romance e que estava, de certa forma, ligadoa 

editora, pois ambos - editora e crtico - eram naturais do estado do Rio Grande do Sul e 

aquela casa publicara seus primeiros livros 

Num de seus artigos sobre a obra proustiana, Glucio Veiga587 comenta e critica o 

texto de Augusto Meyer, a s vezes de forma procedente, outras sem razao. Segundo o 

crtico do jornal pernambucano, este "introito, uma especie de roteiro para o leitor 

desprevenido", nao contribui para facilitar a leitura do leitor comum por ser esquemtico e 

falho, e nao serve ao "proustiano da velha guarda" porque este nao encontra ali nada de 

novo. Reconhece, porem, a grande cultura literria de Meyer e atribui as falhas a uma 
posslvel pressa do crtico gaucho em entregar a encomenda a editora 

Veiga considera um equvoco defender a ideia da influencia de Bergson sobre 

Proust. Este assunto e detalhadamente tratado por ele em mais de um artigo. Assinala 

tambem outro equvoco de Meyer, o de atribuir a Portraits des peintres a qualidade de 
primeira obra publicada por Proust, quando na verdade foi Les plaisirs ei les fours 

586 MEYER, op. cit., 1948 

587 VEiGA, op. cit., 3Ojan. 1948 
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O crtico nordestino refuta ainda, mas desta vez sua opinio e questionavel, a 

afirma頭o de Augusto Meyer, segundo a qual Proust seria, alem de musical, profundamente 

plastico. Afirma que se Proust falou sobre musica e pintura foi porque teve o auxlio do 

musico Reynaldo Hahn e do pintor Jean-Louis Vaudoyer, mas nをo era ele mesmo um 

entendido em arte. Da mesma forma, enquanto Augusto Meyer considera que as cenas de 

homossexualismo sao apresentadas com grande realidade, Glucio Veiga as considera, ao 

contrario, bastante discretas, se comparadas com as de outros romances. Depois de outras 

ressalvas, conclui que a utilidade das "notas" est自  no fato de ter agitado a crtica em tomo 

do nome de Proust 

Ao contrario de Veiga, Sergio Milliet588 louvou a id6ia destas notas, considerando- 

as nao somente esclarecedoras, mas imprescindIveis para assinalar a importancia de certos 

pormenores, apontar as chaves dos principais personagens e comentar as afinidades entre a 

filosofia de Bergson e a obra de Proust. Reconheceu, contudo, que tais notas ressentiram-se 

de uma sintese exagerada em varios pontos 

Somos da mesma opini乞o, pois considerando os objetivos explicativos a que se 

propunham, as notas deixam muito a desejar. Ordenadas alfabeticamente, elas contem 

lacunas que saltam aos olhos de qualquer conhecedor da obra 

Na lista de personagens do primeiro volume ha duas omiss6es graves: nao ha um 

verbete com explica96es sobre o personagem principal - o Narrador - ao qual Augusto 

Meyer refere-se sempre como o heroi, sem identifica-lo nem fazer referencia a sua 

import合ncia. Assim tambem os personagens da mえe e do pai do narrador s乞o ignorados 

Augusto Meyer refere-se a Adrien Proust, o pai do escritor, mas nao ao pai do heroi do 

romance e omite a figura da m乞e, que e central, sobretudo neste primeiro volume 

Quanto a escolha de verbetes com nomes de pessoas ligadas ao escritor, tambem 

esta e bastante falha. Sao citados "Adrien Proust", o pai de Marcel Proust, "Anatole 

France", "Andre Gide", "Mme "Aubernon", "Bergson", Ant6nio "Bibesco", "Celeste 

Albaret", "Charles Haas", "Laura Heyman" [sicj. Todas estas pessoas tiveram um papel 

importante na vida do romancista por diferentes motivos: uns foram inspiradores de seus 

588 MILLIET, op. cit., 1981, v. 6 
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personagens, isto d , foram "chaves" da composi9ao destes, outros concorreram, facilitando 

ou dificultando a publica9ao do romance. No entanto, um grande n立mero de outras pessoas, 

tendo igual ou maior influencia que estas citadas, foram omitidas por Augusto Meyer. E de 

lamentar a aus6ncia de um verbete sobre a mae de Marcel Proust, de outros sobre amigas 

que inspiraram o personagem de Gilberta, assim como sobre outras "chaves" do 

personagem de Odette, al6m de Laura Hayman 

Quanto s cidades palco do romance, se ha um verbete para "Balbec", outro para 

"Combray" e ainda um para "Auteuil", Illiers 6 apenas referida no verbete sobre Auteuil e 

Paris n乞o 6 sequer aludida 

Ha tamb6m itens que enfocam temas desenvolvidos no romance: "associa96es 

evocativas", "campanhrios", "ci自me", "hbito", "igrejas", "leitura", "mem6ria", "musica", 

"pintura e pintores", "safismo", "tempo", "voca9ao literaria". Neste aspecto as notas s乞o 

abrangentes, embora faltem nesta rela9乞o os itens "amor" e "homosexualismo", 

imprescindlveis no universo proustiano. Entretanto,6 compreensIvel que Augusto Meyer 

refira-se apenas a homossexualidade feminina - safismo - neste primeiro volume, 

considerando-se o fato de que a homossexualidade masculina s6 6 tratada em detalhes nos 

volumes seguintes, neste volume sendo apenas sugerida na pessoa de Charlus 

Constam tamb6m das notas alguns itens ali incluidos a ttulo de informa96es gerais 

ou informa96es criticas 

Na verdade, as explica96es ligadas aos verbetes sobre os temas ou sobre dados 

gerais s乞o as que melhor preparam a leitura da obra proustiana. Assim, o verbete 

"associa96es evocativas" esclarece que os temas do sono, do sonho e da ins6nia, tratados 

na primeira parte do volume, introduzem o motivo central, que s乞o as associa96es por meio 

da mem6ria inconsciente 

No verbete sobre a "mem6ria", Augusto Meyer v6 este tema como uma adapta9o 

da filosofia de Bergson ao romance, aspecto que foi refutado por Proust e discutido por 

muitos de seus crticos. Como se v6, sobre esse ponto - influ6ncia ou n乞o da filosofia 

bergsoniana no romance de Proust - h自  s6rias divergencias. Com  base no trabalho de 

Floris Delattre, Augusto Meyer considera evidente esta influ6ncia; por outro lado, Alvaro 
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Lins a toma por circunstancjal, como uma coincid6ncia de temas que caracterizam interesses 

proprios daquela e poca; enquanto Sergio Buarque de Hollanda alerta para o perigo de se 

analisar, segundo criterios filosoficos, uma obra que e essencialmente estetica 

As notas det6m-se tambem na analise de outro tema central: preocupa9ao de Marcel 
Proust com o "tempo", que coloca este tema na posi9豆o de principal personagem do 

romance. Segundo o crtico gacho, na obra proustiana o tempo e um fator de dissolu9o 

contraponcjose a personalidade, que procura recuper-lo por meio da memoria criadora 

Para ele: 

"A procura do tempo perdido,6 portanto, a tentativa de reconquistar 
o Eu aparentemente perdido, mas que permanece atrav6s do 
incessante devir."589 

O verbete "metodo de leitura" traz a contribui9乞o mais interessante para o 

conhecimento das condi96es de recep9ao da obra proustiana no momento do lan9amento da 

tradu9ao para o portugu6s. Meyer procura dar orienta96es aos leitores iniciantes, no sentido 

de facilitar o acesso ao texto de Proust, excessivamente dificil para o leitor comum, como 

deixam crer as opini6es comentadas em item anterior deste capltulo. Cita o exemplo de 

rernancj Venderem, que preconizou, em Le Miroir des Lettres, um metodo de leitura 

progressiva, segundo o qual come9a-se lendo vinte pginas por dia para, no final de uma 

semana, ir aumentando diariamente cinco paginas. Lembra tambem os exemplos de Ren6 

tsoylesve e Leon Pierre-Q uint.Se (Y1,i 1, -R (1"つieA,．り  。～ー,1 -- -一一一，  、…‘‘・ ')'5L41iUtJ Uiqiiai' era aCOnSe ii 自vinn,,A戸つr り 1ハ”‘ー一L一一  

	

、‘ 	-、‘ 	ー1111～ー““、～"Jしmavじ」  come9ar a ler trechos 

aleatorjamente para, so depois, "atacar a leitura sistemtica". A sugestao de Augusto 
Meyer 

6ainda diferente. Ele recnmPnd。つハ。 1。；＋一”一一ー一一  

de um epis6dio, tema on nidPn十pf'fw. 	一一 1 一  

romance. Depois, de motivo em motivo, o leitor vai tomando consci6ncia do encadeamento 

perfeito dos temas na obra e de sua estrutura bem elaborada. Ele conclui 

589Ibidern, p. 13 
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"A composi9ao rigorosa da obra exige uma leitura lenta, pausada, 
sistemtica, e a leitura de Proust 6 uma delicia que se deve conquistar 
a pouco e pouco, recome9ando sempre, relendo para tornar a reler 
Esse andamento moderado corresponde ao pr6prio andamento da 
composi9ao."590 

Mesmo que tais "notas" possam eventualmente auxiliar um leitor iniciante, sua 

eficcia 6 question自vel pela pr6pria organiza9o em verbetes estanques, que fracionam o 

conteado crtico, assim como as informa96es sobre os personagens saO dispensveis, pois 

estas o leitor tera sem dificuldades no decorrer da leitura. 

Por outro lado, os dados hist6ricos sobre as controv6rsias editdriais assim como os 

biogrficos, que explicam o problema das chaves, sきo interessantes cdmo curiosidades ou 

informa96es complementares, mas dispensveis para a compreenso 

Finalmente, os verbetes sobre os temas da obra e itens gerais, como o sentido do 

titulo e m6todo de leitura, s乞o os que realmente funcionam cOmo uma explica9乞o dos 

princpios literarios de Proust. Contudo, poderiam ter outra apresenta9ao formal em vez de 

notas estanques, o que tornaria mais agradvel e eficaz a sua fun9ao crtico-explicativa 

Os documentos publicados, quando do lan9amento da tradu9乞o da Recherche no 

Brasil, permitem que se recupere aproximativamente a id6ia que se fazia do tipo de leitor 

passivel de recebe-la. 

Nesse sentido, o artigo de Alcantara Silveira59' 6 dos mais significativos. Em forma 

de carta, ele dirige-se ao leitor que, agora, gra9as a tradu9乞o, pode entrar em contato com a 

obra proustiana. O inicio da carta permite que se conhe9a o tom de todo o texto 

"Pode V. agora {,] voc6 - infeliz leitor que nao l francs - 
conhecer Proust em tradu9乞o, pois a Livraria Globo, teve a id6ia 
magnfica de colocar ao seu alcance o famoso Em busca do tempo 
perdido, um livro que V. tem a obriga9乞o de conhecer, um romance 
que vai ser um de seus prediletos, depois que V. se familiarizar com 
o universo proustiano."592 

590 Ibidem, p. 10 

591 SILVEIRA, Alcntara, op. cit. 1950 

592 Ibidem, p. 129 
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Pode-se concluir dal, pelo emprego do adjetivo "famoso", que a existencia da obra 

era de conhecimento do publico. Em seguida, ao dizer que o leitor tem "obriga9ao de 

conhecer" a obra, ele revela o quanto esta ja era respeitada. Enfin, pressup6e-se pela 

afirma9ao que havia uma classe de leitores capazes de compreender e apreciar a obra 

proustiana, "um romance que vai ser um de seus prediletos", fazendo crer que se o fato 

ainda nao ocorrera em fun9ao do desconhecimento do idioma franc6s 

E interessante observar que, como indlcio do fim da hegemonia do francs como 

lngua de cultura no Brasil, Alcantara Silveira afirma que este mesmo publico ledor, ao 

contrario do que ocorria em rela9をo a lngua francesa, era capaz de ler em ingl6s. O crtico 

faz uma cita9をo nesse idioma e n乞o a traduz, justificando-se 

"Cito no original porque V. - como bom brasileiro de hojeー  fala 
mais ingl6s do niif, nr1-fn oiiβc "593 

Convencido de que 6 preciso, primeiro, estar familiarizado com o universo 

proustiano para, depois, admira-alo, Alcntara Silveira prop6e-se a conduzir o leitor pelo 

bom caminho, pressupondo-o ignorante no que se refere a Proust e sua obra. Passa ent乞o a 

orienta-lo em todos os passos da leitura, partindo da maneira como o suposto futuro leitor 

deveria abrir o volume, sugerindo-lhe que o fizesse com muito carinho, respeitosamente 

como quem entra num templo 

Como fizera Augusto Meyer em suas "Notas para a leitura de Du c6l de chez 

Swann", Silveira afirma que havia varios metodos posslveis para abordar a obra proustiana 

Nesta altura do artigo, tem-se a impressao de estar diante de uma receita. E inegavel que o 

crtico foi um leitor senslvel a beleza do estilo e a s mensagens mais profundas da obra de 

Proust, que seu testemunho foi marcado pela paix乞o e pelo entusiasmo, pois soube amar 

esta obra e quis partilhar o prazer com seus compatriotas. No entanto, em alguns 

momentos, a carta assume um tom professoral, quase um "modo de usar", que chega a ser 

desagrad avel 

593 乃idem. 
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Tamb6m um artigo de Violeta de A. Carreira594 contribui para que se delineie um 

perfil do leitor brasileiro contemporneo え  tradu9o 

O objetivo primeiro do texto 6 motivar as pessoas para a leitura da obra, assinalando 

que muitas das crticas divulgadas sobre o autor eram "limitadoras" pois, ao inv6s de 

aproximar o leitor da obra, o impediam de chegar at6 ela. A maioria destas crticas, 

enfocando o lado mundano da obra e da vida do autor, pouco falavam da imensa variedade 

de temas que o romance apresenta 

Por esse estudo, deduzimos que, tamb6m na opiniao corrente do leitor comum, a 

obra era de dificil leitura pela complexidade do pensamento do seu autor. No entanto, 

procura-se demonstrar que a dificuldade esta na extens乞o e na estrutura do texto e n乞o no 

pensamento de Proust. Este n豆o seria obscuro nem inacessivel na condi9ao de que o leitor o 

seguisse em seu longo percurso e mantivesse sempre viva a aten9o 

O estudo informa que, naquele perodo de p6s-guerra, os livros franceses, bastante 

raros durante o conflito, come9avam a reaparecer nas livrarias 

Assim, podemos concluir que, se Proust ja era conhecido da elite intelectual e sua 

obra era assunto nas discuss6es literarias, poucos o tinham realmente lido, em consequencia 

ao mesmo tempo de uma publicidade negativa por parte dos crticos literarios, 

considerando-o por demais dificil, mas tambdm em decorrencia da falta de livros franceses 

no mercado brasileiro. 

7.4. Tradu恒o: um divisor de 豆  guas 

Sabemos que a obra de Proust encontrou nos Estados Unidos e na Inglaterra seus 

primeiros grandes admiradores e seus tradutores mais fieis. De incio, sua aceita9ao parece 

ter sido ate mesmo maior fora da Fran9a. Com  a repercuss乞o que alcan9ou em diferentes 

palses, surgiram tradu96es em muitas linguas, sendo que o Brasil, ao iniciar a tradu9ao da 

Recherche em 1948, foi dos ltimos paises a faz6-lo 

594 cARrtiRA, op. cit., 1950 
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O horizonte de expectativa do leitor brasileiro em rela9ao ao romance proustiano foi 

inicialmente formado por textos crticos franceses, que o apresentaram como de dificil 

acesso, caracterizando-o como incompreensivel, longo demais, incomum e muito lento 

Criou-se um mito, segundo o qual s6 intelectuais iniciados em literatura seriam capazes de 

compreender o romance e gostar dele. Achavam-no dificil demais para o leitor comum, 

alem de considera-lo intraduzlvel. O racioclnio parecia seguir os seguintes principios 

aqueles que tinham condi96es de compreender e apreciar o estilo de Proust eram pessoas 

cuja forma9ao pressupunha o conhecimento da llngua francesa e iriam le-lo no original 

Como se viu, houve grande movimenta9豆o jornalistica em torno da tradu9乞o do 

primeiro volume da Recherche, sobretudo porque muitos haviam duvidado do sucesso do 

empreendimento. Nをo se questionava a capacidade dos tradutores, mas reconhecia-se as 

imensas dificuldades que o estilo de Proust e a estrutura da obra representavam para a 

realiza9ao de uma tradu9乞o que nきo traisse o texto original 

Entretanto, os crticos, que haviam duvidado que se pudesse chegar a bom termo 

traduzindo Proust, apressaram-se em reconhecer os m6ritos do trabalho de Mhrio Quintana 

N乞o se proclamou perfei9豆o no trabalho realizado, alguns lapsos mais evidentes foram logo 

apontados, outros foram descobertos mais tarde, contudo, todos acabaram por concordar 

que o texto traduzido ficava a altura do original, o que n乞o 6 dizer pouco tratando-se da 

Recherche. 

Para surpresa geral, as hipoteses pessimistas, que anteviam como impossivel uma 

boa tradu9をo do texto proustiano para o portugus, foram refutadas pela habilidade e a 

dedica9乞o de seu primeiro tradutor no Brasil 

Cumpre, ainda, observar que o vig6simo quinto anivers自rio da morte do escritor 

tinha sido comemorado, em 1947, com muitas homenagens em diversos palses europeus e 

at6 mesmo nos Estados Unidos, a obra sendo reconhecida internacionalmente como um 

monumento da literatura ocidental. Al6m disso, a intermedia9ao de textos crticos 

brasileiros contribuiu para que a nebulosa que envolvia a Recherche come9asse a se 

desfazer, de tal forma que, quando a tradu9ao chegou ao mercado, a procura superou as 

expectativas, conforme mostram as diversas reedi96es que se seguiram 
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A partir de entきo, a leitura de Proust passou a ser uma exigencia, um criterio de 

avalia9ao dos conhecimentos literarios de um intelectual brasileiro digno do nome 

Escreveram-se muitos artigos e livros foram editados pelo Proust Clube, mostrando que 

algumas crticas anteriores tinham sido limitadoras e afastaram o leitor brasileiro de uma 

obra que s6 poderia enriquec6-lo 

Ao analisar os documentos anteriores e os que se seguiram a tradu9乞o, percebemos 

que, associada a outros fatores, ela funcionou como um divisor de a guas na recep9乞o da 

obra proustiana pela crtica brasileira. Antes dela, Marcel Proust era um mito para muitos 

intelectuais brasileiros - uma fic9ao - porque era admirado incondicionalmente, embora 

fosse quase desconhecido. Para grande parte deles, a obra requeria uma inicia9ao e, 

somente depois de superadas as provas iniciatorias, o leitor ingressava no grupo dos eleitos, 

podendo ent乞o usufruir das dellcias de um universo singular do qual nをo mais poderia 

prescindir. A simples ideia de traduzir Proust apresentava-se-lhes como imposslvel, como a 

profana9ao de um territorio que deveria permanecer inacessvel para os leitores comuns 

Assim, a tradu9乞o de sua obra para o portugu6s n乞o foi um fator que levoua 

descoberta do romancista pelos leitores brasileiros, porque estes ja o haviam descoberto ha 

duas decadas, mas tal iniciativa editorial o redescobriu, tornando-o acesslvel a um numero 

maior de leitores, fazendo com que deixasse de ser propriedade privada de um pequeno 

grupo de elite 

A tradu9乞o dos demais volumes da Recherche suscitou menor interesse crtico que a 

do primeiro volume, se considerarmos o numero de comentarios num mesmo perodo de 

tempo. E natural que isto tenha ocorrido, pois a surpresa e admira9乞o pela coragem do 

empreendimento ja haviam sido expressas nas primeiras crticas, chegando a ser por alguns 

efusivamente louvadas, conforme acabamos de ver 

Finalmente, podemos concluir que a tradu9ao, com todo o movimento crtico que a 

antecipou ou seguiu, contribuiu para que a obra proustiana se tornasse uma presen9a real no 

contexto literario brasileiro, terminando com um dos aspectos que constitulam o mito 

Proust, isto 6 , a sua irrealidade 
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Diante de todos esses acontecimentos, impossivel n乞o concordar com S6rgio 

Buarque de Holanda quando afirmou que os vcios da obra de Marcel Proust est乞o no 

reverso das qualidades que a embelezam 



, 
CAPITULO 8 

R 
' 

UMOS DA CRITICA PROUSTIANA BRASILEIRA 

A PARTIR DE 1964 

Para a gera9乞o dos anos sessenta a palavra de ordem era ser rigorosamente 

brasileiro e a literatura refletiu mais uma vez o espirito da 6 poca. Houve um esfor9o no 

sentido de tornar consciente o trabalho literrio, empregando instrumentos e temas 

brasileiros. 

Se a crtica de rodap6 foi amplamente praticada nas d6cadas de quarenta e cinquenta 

por autores de presen9a marcante nessa pesquisa, a partir dos anos sessenta ela tornou-se 

menos frequente. Esse tipo de crtica peri6dica, regular e cosmopolita, come9ou a 

desaparecer com a supress乞o dos grandes suplementos liter自rios e das revistas 

especializadas 

Nao 6 raro encontrar quem lastime a aus6ncia daquela crtica imponente, aut6ntica, 

que analisava detidamente antes de interpretar e julgar o texto, muitas vezes de autores 

estrangeiros. Em geral, essa crtica de id6ias acrescentava alguma coisa a obra e muitos 

daqueles cadernos literarios contavam com colaboradores altamente categorizados 

Conforme estudo de Tania Piacentini595, tornou-se quase inexistente no Brasil, a 

partir da d6cada de sessenta e principalmente nos anos setenta, aquela crtica sistemtica e 

regular que criava la9os de solidariedade entre o critico e o leitor. Da em diante, o rodap 

literario diversificou-se, sendo ocupado indiferentemente pela cr6nica social, pelo panfleto, 

pela noticia, o que lhe valeu a perda da sistematiza9ao anterior e o tornou dispersivo 

595 PIACENTINT, Tania. Literatura: O universo brasileiro por trs dos 加ros. 
Florian6polis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 1991, 169 p 
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Na e poca dos rodapes literarios, a publica9乞o crtica funcionava como um alimento 

para os proprios produtores da cultura. Depois, ela perdeu a identidade, sendo apresentada 

em rubricas de "Variedades" ou "Entretenimento" 

Outro aspecto considerado no estudo de T含nia Piacentini foi a crise polltica que se 
instalou no pals a partir de 1964, com serias repercuss6es nas rela96es entre os produtores 

culturais e o regime ditatorial, tendo consequencias inevitaveis para a crtica literria, que se 

perdeu na agita9豆o da e poca. Segundo depoimento de Flavio Aguiar para o referido estudo, 

os valores do mundo literrio foram duramente afetados 

"O crtico engajado saiu a e1othir n livr rハrroLぷハ”人“～一ーごに一一  
hberal[ J passou a afetar um desdem pedante pela esquerda pelo 

Em decorr6ncia dessas mudan9as, novas formas vieram tomar o lugar da antiga 

Jose Maria Can9ado597, crtico e proustiano, explica que, na decada de cinquenta, a crtica 

era uma aventura da personalidade do Crtico e, em geral, era marcada de um carter 

lmpresslomsta, pois as quest6es de metodo contavam pouco. No entanto, com a Nova 

Crtica, movimento liderado por Afranio Coutinho na universidade, a crtica ficou restritaa 

esfera da ci6ncia, como trabalho acad6mico 

E necessario ainda ressaltar que diferentes abordagens sucederam-se a partir dos 

anos cinquenta, quando a Estillstica passou a ser empregada como metodo de crtica 

literaria, recorrendo-se em seguida tambem a Lingulstica. A crtica foi reduzida ao 

formalismo lingulstico que abriu caminho a hermen6utica e ao desconstrutivjsmo Todavia, 

todos esses metodos eram aplicados ao lado de outros, em geral, bem tradicionais 

Porem, passada a febre estruturalista dos anos sessenta e setenta, as premissas e os 

m6todos sofreram certa liberaliza9ao. Foi ent乞o introduzida nos jornais uma nova forma de 

critica: a resenha. Alberto Dines lan9ou o "Suplemento do Livro" no Jornal do Brasil 

inspirado nos moldes americanos do New Yorker Review of Books. Outros jornais seguiram 

596 Ibidein,p 115 

597 CAN
c

ADO, Jos6 Maria. A perda da aura. Leia, Sao Paulo, n. 100
, p. 20-21, fey1987. 
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o exemplo. Tamb6m a expans乞o de revistas como Veja e Isto' contribuiu para alterar o 

antigo quadro. Esses org乞os de grande divulga9乞o come9aram a apresentar uma lista dos 

livros mais vendidos da semana, orientando assim o gosto dos leitores. As resenhas 

passaram a ser feitas por jornalistas, que exerciam acidentalmente a fun9ao de crticos 

literarios. 

No lado oposto, os verdadeiros literatos enclausuraram-se nas universidades, 

adotando uma linguagem especializada de tal forma hermtica que se tornou inacessivel 

para os leigos. Com  isso criou-se um fosso entre a imprensa e a literatura 

Assim, a critica universitaria n乞o preencheu o vazio deixado pelo desaparecimento 

de muitos suplementos literrios, segundo explica9乞o de Flora Sussekind598, porque esteve 

mais preocupada com os aspectos teoricos dando pouco valor aos seus eventuais objetos de 

anlise, numa atitude pseudo-cientifica altamente especializada 

Isso levou a uma diversifica9乞o na rela9ao entre a literatura e o leitor. A literatura 

foi assumindo, dentro dos jornais, um carter de variedades, em geral na forma de resenhas 

Os crticos-jornalistas passaram a opinar sobre livros e a tratar de assuntos que 

correspondam ao horizonte de expectativa de um publico menos especializado. Assim, para 

satisfazer a curiosidade natural dos leitores, detem-se nos dados biograficos, sobretudo 

naqueles que descrevem a vida i ntima do escritor; trazem informa96es sobre eventos e datas 

comemorativas; resenham as 立  ltimas publica96es lan9adas no mercado editorial nacional ou 

estrangeiro 

O corpus de nossa pesquisa confirmou esta tendencia tamb6m no que se referea 

critica proustiana brasileira, pois os documentos publicados em jornais e revistas, assim 

como os poucos livros escritos sobre Marcel Proust nesse perodo, revelam uma crtica 

onde predomina o interesse jornalistico, de divulga9瓦o e populariza9乞o,a s vezes, eivada de 

um certo sensacionalismo. 

Numa avalia9乞o de conjunto da recep9ao de Proust pelos brasileiros, percebemos 

que a funda9乞o da Associa9ao Brasileira dos Amigos de Marcel Proust em 1963 foi uma 

598 SひSSEKIND, Flora. Literatura e vida literria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, 
94 p. 



301 

atitude restrita a um grupo de proustianos convictos, liderados por Alcntara da Silveira e 

Hermenegildo de Sa Cavalcante. Se o evento coroou um perodo de grande interesse pela 

obra, tamb6m foi o incio de uma etapa onde pouco se falou a respeito de Proust nos 

jornais. No entanto, a produ9乞o, ainda que restrita,e assinada por crticos categorizados: de 

um lado, personalidades conhecidas nas letras brasileiras, como Augusto Meyer e Wilson 

Martins, de outro, jovens literatos recem chegados ao universo literrio, como Leyla 

Perrone-Moises e lone de Andrade, que contribulram com analises novas e bem 

fundamentadas 

Observa-se, porem, que a maioria dos estudos divulgados t6m carter repetitivo, 
onde s乞o reiterados aspectos tradicionais da crtica proustiana: referncias a vida do autor, a 

procura das chaves dos personagens, a questao da memoria e do tempo, entre outros que 

abordaremos oportunamente no decorrer desse captulo; sをo analises que visam sobretudo 

divulgar a obra proustiana ao publico leitor de jornal 

Ha tamb6m grande n自mero de resenhas crticas de publica96es recentes - da obra 

proustiana ou sobre eia - tanto a nvel internacional como a nvel nacional. No u ltimo 

caso, tratam-se, em geral, de publica96es de tradu96es para o portugu6s de obras 

proustianas amplamente divulgadas em outros pases 

Assim, enquanto grande parte dos textos publicados em jornais procuram apresentar 

tra9os gerais da obra proustiana, somente um pequeno n自mero deles constituem-se de 

analises de carter essencialmente literario, mais teoricas e tambem mais renovadoras, 

produ96es acad6micas que, para a felicidade da crtica proustiana, n乞o ficaram restritas ao 

ambito das universidades. 

Nesse ponto da pesquisa, fica claro que os mitos dos primeiros momentos da 

recep9乞o: o do Proust decadente, amoral, introspectivo, foram substituldos por outro, o do 

Proust escritor genial, que tem o reconhecimento publico do valor de sua arte, mesmo sem 

ser um escritor popular 

Alguns dos documentos analisados referem-sea dificil, mas finalmente exitosa, 

recep9乞o da obra proustiana na Fran9a ou no exterior. E o caso de um artigo do Correio do 

加伽“乱torw
o PNUs

&torjaJ de Ci ncjas Socjaii e 81" 
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Povo599 que faz um hist6rico da publica9乞o do primeiro volume da Recherche em fins de 

1913. Comenta que o livro foi acolhido friamente pela crtica, pois o autor contou apenas 

com alguns amigos para defende-lo enquanto que os crticos mais famosos foram 

impiedosos. Por6m, ressalta que, em 1964, as opini6es ja eram outras. No Figaro 

Littraire, Graham Greene confessou ver em Proust o maior romancista do s6culo XX; 

Lawrence Durrell declarou acreditar que, depois de Proust, a literatura tomara nova 

orienta9乞o; Angel Wilson afirmou que o romance de Proust foi precursor do nouveau 

roman, o que tamb6m foi reconhecido por Michel Butor; Le Cl6zio destacou a importancia 

do pensamento de Proust para os escritores atuais. Outros escritores associaram-se para 

homenagear o cinquentenario da publica9乞o do primeiro volume da Recherche, entre eles, 

Andr6 Maurois, Philippe Soupault, Dunoyer de Segonzac, Georges Cattaui, Gaetan Picon, 

Louis-Gautier Vignal, Louis Martin Chauffier 

Pela anlise de diversos documentos publicados no Brasil ap6s 1963, visamos 

esbo9ar os rumos da crtica proustiana nos b ltimos trinta anos. Apontamos, a seguir, os 

aspectos mais enfatizados, assim como as contribui96es mais significativas veiculadas por 

jornais de grande circula9乞o. Devemos contudo ressaltar que esse capitulo nao constitui um 

fecho, mas prop6e-se a ser uma abertura, tra9ando perspectivas que forne9am subsidios a 

outros estudos sobre o mesmo tema. 

8.1. As resenhas criticas 

Vimos acima que na d6cada de sessenta a crtica brasileira retraiu-se das pginas dos 

jornais, retra9乞o que se refletiu tambem na recep9乞o da obra de Marcel Proust. As antigas 

anlises crticas passaram a ser substituidas por resenhas 

O estudo das resenhas feitas sobre livros proustianos, publicados no Brasil ou no 

extenor, permite-nos apontar quais as obras - de Marcel Proust ou sobre ele - que 

estiveram em evid6ncia na crtica brasileira desses ltimos trinta anos 

599 NiNGUEM QUERIA EDITAR PROUST. Correio do Povo, Rio de Janeiro, 12 jan 
1964, p. 9. 
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Um assunto bastante enfatizado nas resenhas foi a biografia de Marcel Proust escrita 
por George Painter. Desde a publica9きo da primeira edi9ao na Inglaterra, o primeiro volume 

em 1959 e o segundo em 1965, esses estudos tiveram grande repercuss乞o no Brasil 

A primeira resenha publicada no Brasil tratando do assunto e de um velho "amigo de 

Proust". O tltulo一  "Proust vida e obra"600 - 6 significativo, porque Augusto Meyer 

analisa duas importantes obras lan9adas poucos anos antes, ainda que fora do Brasil. Trata- 

se do segundo volume da referida biografla6ol - um estudo sobre a vida do romancista一  
e do livro de Roger Shattuck6o2一  um estudo sobre a obra proustiana 

A opiniao de Meyer 6 inteiramente favoravel aos dois livros. Para ele, o segundo 

volume da biografia vem confirmar o que afirmara George Painter no prefcio do primeiro 
volume, isto e ,e que os 'biografos anteriores so haviam aproveitado uma decima parte dos 

dados disponveis sobre a vida de Proust. Tambem a tecnica de apresenta9豆o da biografiae 

digna de louvor, pois o biografo trabalhou com um pe na vida e outro na obra, mas sempre 
vigilante para n乞o desrespeitar as fronteiras de uma e de outra: a da vida vivida e a da vida 

sublimada esteticamente pela cria9乞o literria 

Assim, alguns aspectos da vida sexual de Proust, ate ent乞o nebulosos, foram 

definitivamente esclarecidos pela biografia de Painter, como mostrar que na mocidade a 

homossexualidade foi intermitente, enquanto que na idade madura juntaram-se tend6ncias 

sado-masoquistas ao homossexualismo, transferidas na obra para o personagem do bar乞o de 
Charlus. Tambem a elucida9豆o das chaves foi exaustiva, demonstrando que cada 

personagem 6 um mosaico fabricado com peda9os humanos 

O outro livro resenhado, da autoria de Roger Shattuck, professor de franc6s na 

Universidade do Texas, em nada fica devendo a biografia. Segundo a opinio de 
Meyer 

trata-se de uma interpreta9きo crtica bastante original, onde o autor procura estabelecer a 

distin9乞
o entre o princlpio cinematografico, o princpio da montagem e o princlpio 

600 MEYER, Augusto. Proust, vida e obra. Correio da Manhd,d Rio de Janeiro, 19 nov1966. 

601 PAINTER, George. Marcel Proust. The later 
y

ears. Boston: Little Brown, 1965 

602 SHA1'TU4 In reh器驚er. Proust's binocu:e,nps perdu. New急a器of memory, time and recognition inm, 1963. 
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estereosc6pico aplicados ao romance. No primeiro caso, o fluxo das imagens parece linear 

No segundo caso, ha uma quebra da continuidade, com justaposi96es que criam efeitos 

imprevisiveis, correspondendo s bruscas interrup96es da experi6ncia rotineira, O u ltimo 

caso despreza a imita9o do movimento e introduz no fluxo das apar6ncias uma estabilidade 

atemporal. Roger Shattuck aplica seu crit6rio estereosc6pico a estrutura da obra proustiana 

O professor americano 6 tamb6m um dos primeiros a analisar o emprego do tempo 

verbal na obra de Proust. Det6m-se precisamente no Pass Compos empregado na primeira 

frase do romance - "Longlemps, je me suEs couch' de bonne heure..." - argumentando 

que a inten9乞o do romancista fora criar uma atmosfera atemporal, com o passado e o 

presente enla9ados, acima do tempo que se perdeu. Assim, inicia seu romance com uma 

forma verbal composta, que combina o presente do verbo auxiliar com o participio passado 

do verbo principal, fundindo os dois tempos e dando a impress乞o de que a a9乞o passada 

ainda produz seus efeitos no presente, impress乞o que prevelesce em toda a obra proustiana 

Augusto Meyer aproveita para recordar a preocupa9乞o de um amigo seu, poliglota 

sensivel a s diverg6ncias idiomticas que previu, antes da realiza9乞o da tradu9乞o para o 

portugu6s, que a primeira frase do romance seria um grande problema para o tradutor. O 

que de fato ocorreu, conforme referimos no capitulo anterior 

Outra resenha603, publicada em 1967, procura mostrar que a biografia de Proust 

escrita por George Painter segue os principios bsicos da teoria de Sainte-Beuve. A 

afirma9乞o transforma-se numa ironia se considerarmos que Marcel Proust escreveu um livro 

contestando aqueles principios te6ricos e tentando demonstrar que a vida do autor n乞o 

implica necessariamente na obra, como queria Sainte-Beuve 

Mesmo se George Painter reuniu todos os fatos conhecidos da vida de Proust e os 

tramou com trechos da obra, identificando a genese de cada situa9ao e as chaves que 

explicam cada personagem, para Wilson Martins, o conhecimento da biografia em nada 

altera a compreensao que o leitor tem da obra propriamente dita, contribuindo t乞o somente 

para que se conhe9a melhor o escritor 

603 MARTINS, Wilson. Quem tem medo de Sainte-Beuve? O Estado de So Paulo, S含o 
Paulo, 20 maio 1967. Sup. lit., p. 4. 
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Nesse mesmo ano e no mesmo orgao de imprensa, outra resenha volta a tratar do 

assunto604, apresentando uma avalia9乞o diferente da anterior quanto a importancia da 

biografia, considerando-a indispensvel aos leitores de Proust 

Para o autor da resenha, a obra de Painter 6 uma realiza9ao meticulosa, resultado de 

exaustiva pesquisa sobre tudo o que se refere a Proust e sua 6 poca. E tamb6m a biografia de 

toda a sociedade francesa culta - o grand monde parisiense - de antes da primeira guerra 

mundial. 

Entre outros aspectos, pela sua leitura, o leitor inteira-se de que os pastiches que 

Proust fez de autores franceses famosos, como Baizac, Anatole France e Flaubert, assim 

como as tradu96es que fez de John Ruskin, teriam servido para libert-lo da tend6ncia de 

copiar inconscientemente tais autores, criando a partir de entao um estilo pr6prio 

O texto de Painter considera tamb6m que o amor edipiano de Proust pela mae e o 

ciume que sentia do irm乞o foram motivos que o levaram a apegar-se a sua doen9a como 

garantia da aten9ao materna. Nos u ltimos anos de sua vida, sentia-se perseguido pela morte, 

que assumiu a forma de uma mulher de preto, como se o complexo de culpa que sentia em 

rela9ao 合  me se projetasse nessa mulher que vinha para castiga-lo 

Tal biografia suscitou outros comentarios, quando foi traduzida para o portugues, 

em 1990. Em plena voga das resenhas, alguns jornais e revistas de grande circula9o 

assinalaram o fato com entusiasmo e at6 com um certo sensacionalismo 

Na qualidade de grande leitor da obra proustiana, Jos6 Maria Can9ado605 retoma o 

entusiasmo de Augusto Meyer, ao tecer um comentario crtico que abrange as duas obras: a 

de Proust e a de Painter. 

Por um lado, o critico brasileiro observa que o pr6prio Marcel Proust apresentou 

seu romance como um telesc6pio, do qual se pode observar a rota9ao dos sentimentos, das 

id6ias e dos seres, o que resultou numa constru9きo intelectual completa 

604 BIDERMAN, Sol. Proust no 45。  aniversrio de sua morte. O Estado de So Paulo, 
So Paulo, 09 dez. 1967. Sup. lit., p. 5 

605 CANcADO, Josd Maria. Biografia de Marcel Proust mostra genese de um heri de 
nosso tempo. Folha de So Paulo, S豆o Paulo, 09 jun. 1990. Sup. Letras, p. F 1 
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Por outro, ressalta que a referida biografia 6 um trabalho intelectual do maior rigor 

analitico e alinha uma s6rie de raz6es que teriam feito da vida de Proust um fracasso, nao 

fosse a sua prodigiosa intelig6ncia. Proust teria feito, de um mundo que pouco valia, uma 

verdade de outra ordem. 

At6 que fossem divulgadas as revela96es do bi6grafo ingls, nをo se sabia, com 

exatid乞o, como Proust havia chegado a esse prodigio de pensamento. Painter descreve as 

hesita96es, as passagens e todo o processo de constru9ao da Recherche. Numa obra que se 

supunha um sistema fechado, o bi6grafo descobriu aspectos novos, portas ainda n乞o 

efetivamente abertas. 

Na mesma pgina do jornal em que foi publicado o artigo anterior, Carlos Eduardo 

Lins da Silva606, crtico, jornalista e diretor de planejamento da empresa Folha da Manh 

(que edita a Folha de So Paulo), det6m-se na apresenta9乞o da biografia, ressaltando-lhe os 

m6ritos. Para ele, essa 6 de fato a biografia definitiva de Proust: Explica que George Painter 

levou varios anos - de 1944 a 1959 - colhendo dados para a sua obra, de forma 

obsessiva e met6dica. Apaixonou-se pelo romance e por Proust, fazendo deles a raz豆o de 

sua exist6ncia at6 os quarenta e cinco anos de idade. Porque trabalhou como conservador 

no Museu Britanico, compreendeu a necessidade da prova material para a valida9乞o de uma 

afirmativa hist6rica. 

Se, para o bi6grafo, o romance de Proust 6 uma alegoria de sua vida, uma obra onde 

a imagina9瓦o interpreta a realidade, para o crtico brasileiro, a obra de George Paintere 

"uma obra da realidade que interpreta a imagina9乞o". Sugere que se leia ao mesmo tempo o 

romance e a biografia, para que parte do encanto nao se perca 

Assim como Jose Maria Can9ado faz eco a eftisをo laudat6ria de Augusto Meyer, 

Luciano Trigo607 retoma o mesmo aspecto que foi criticado por Wilson Martins, isto 6 , que 

biografo e biografado t6m pontos de vista divergentes quanto a importをncia dos detalhes 

606 SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Quando a realidade interpreta a imagina戸o. Folha 
de So Paulo, Sao Paulo, O9jun. 1990. Sup. Letras, p. F 1. 

607 TRIGO, Luciano. O real 6 redondo.ムto' Senhor, S含o Paulo, n. 1087, p. 67, 18 jul 
1990. 
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extenores e objetivos da vida do autor para explicar sua cria9包o artstica. Para Luciano 
Trigo 

"Proust redescobriu uma dimensをo metafisica na exist6ncia burguesa, 
enquanto Painter redescobriu a dimens乞o burguesa na existencia de 
Pmi st "608 

Assim, tudo leva a crer que Proust n乞o aprovaria uma biografia nos moldes da 

realizada por Painter. O crtico acredita que, com o colapso dos ideais pollticos e sociais da 

gera9乞o atual,e posslvel uma revaloriza9ao dos ideais proustianos, pois o sentimento de 

vazio que esta no cora9ao de cada indivlduo no desapareceu por transforma96es exteriores 

a ele. Logo, a solid乞o e a angstia de Proust, retratadas em detalhes por George Painter 

talvez deixem de ser vistas como sistema de aliena9ao pequeno-burguesa e sejam 

consideradas como elementos proprios da condi9乞o humana, sentimentos que Proust levou 
toda a vida para descrever em sua obra 

Tal observa9きo op6e-se ao texto de Veja609 que trata do mesmo assunto. O texto 

sugere que se aproveite as frias de julho para ler Em busca do tempo perdido, pois a obra 

requer um "ocio digno" e nao pode ser lida a s pressas, em poucas noites, ja que deve ser 

percorrida com a aten9ao que merece. No entanto, que n豆o se leia Proust para posar de 
intelectual, pois ele "esta fora de moda" 

Mais uma vez a biografia de George Painter e apontada como "definitiva", O texto 

de Veja ressalta que os fatos mais estranhos, como o escritor ter mobiliado um bordel 

homossexual com moveis que eram de sua m乞e ou o gosto de torturar ratos em rituais 

sadicos, s5o apresentados sem qualquer sensacionalismo pelo biografo ingl6s 

Quanto a edi9乞o brasileira, sua maior virtude e a fidelidade do tradutor, Fernando 

Py,a simplicidade e eleg合ncia do original ingl6s. Seu defeito foi o de ter mantido as 

referencias a edi9をo francesa da Pliade, quando circula nas livrarias e bibliotecas a edi9ao 

brasileira da editora Globo. Foram assinalados dois pequenos deslizes: o erro na indica9o 

608 Jdidem, p. 67 

609 
VIDA P.EENCONTRADA Veja, Sao Paulo, p. 93, 13 jul. 1990 
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de uma foto e a ausencia de referencias a descoberta dos manuscritos de Albertine 

Disparue, ocorrida ap6s a edi9ao do original ingl6s 

De fato, a descoberta de uma copia datilografada do sexto capitulo da s6rie foi a 

grande novidade nesses 自  ltimos trinta anos e constitui a u ltima versao datilografada de 

Albert/ne Disparue, publicada na Fran9a pela editora Grasset 

Segundo um artigo assinado por Rafael Conte610, na nova edi9ao ha varia96es 

consideraveis em rela9乞o ao texto antigo da Pl6iade. Foram suprimidas mais de duzentas 

p自ginas e 6 apresentada uma nova vers乞o para a morte de Albertina. Ela morre de uma 

queda de cavalo, mas se no texto antigo isso ocorre em Turenne, no novo acontece em 

Vivonne, onde Albertina tinha ido encontrar-se com uma lesbica. O autor do artigo sup6e 

que Proust pensava incorporar esse fragmento ao volume La Prisonniere, enquanto que as 

duzentas pginas retiradas seriam anexadas ao volume Le Temps retrouv, o que faria 

desaparecer o sexto volume 

A descoberta da c6pia datilografada corrigida por Proust tem suscitado enorme 

pol6mica, sobretudo por ser diferente daquele texto consagrado pela Pl6iade, em 1954 

Um estudo de Nathalie Mauriac Dyer, sobrinha neta de Proust, intitulado "Les 

mirages du double"61', reprova enfaticamente a Pl6iade de ter estabelecido o seu texto a 

partir de um documento que nao convem por n乞o ter sido o u ltimo a ser corrigido pelo 

autor. 

Esse estudo polmico deu origem a um artigo de Mathieu Lindon6l2, no qual ele 

explica que, em 1987, Nathalie Mauriac Dyer publicara com Etienne Wolf, pela Grasset, 

uma Albert/ne Disparue conforme o texto recentemente encontrado. Como o autor morreu 

sem ter tempo para modificar o final da Recherche, a Pl6iade preferiu a outra c6pia, o que, 

para a sobrinha neta do escritor, foi um erro dessa edi9乞o. Os leitores tem agora duas 

op96es: aceitar a leitura classica ou constatar que Proust tinha a inten9乞o de subverter tudo 

610 CONTE,de So P請驚鴇農evelam outras faces do escritor Traduzido de El Pais. Folha6 ago. 1988, p. D 5. 

611 DY(19恐Nathalie Mauriac. Les mirages duBulletin Marcel Proust. Paris. n. 4摺霊ibertine Disparue selon Ia Pldiade153. 1990. 

612窯鷲需驚U.lo驚uisadora contesPaulo, 17 ago.器rso da PSup. Le鷲； Traduzido de Libe ration4. 
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Al6m da biografia de George Painter e da descoberta da nova Albertine Disparue, 

outra publica9乞o de carter biogrfico foi alvo das aten96es dos proustianos brasileiros, aqui 

representados por Alcantara Silveira e Josu6 Montello. Trata-se do livro de mem6rias de 

Celeste Albaret, intitulado Monsieur Prous戸13. Em longos depoimentos a George Belmont, 

ela narra toda a sua viv6ncia ao lado do escritor francs nos 立  ltimos anos de exist6ncia dele, 

justamente durante os quais foi redigida grande parte da Recherche 

Ao terminar a leitura do livro, Josu6 Montello614 p6e em d自vida se a autoria de 

todas as informa96es ali contidas so realmente ou t乞o somente de C6leste Albaret. A 

governanta de Proust manteve-se discretamente calada durante meio s6culo ap6s a morte de 

seu patrao. Somente aos oitenta anos de idade resolveu contar o que tinha visto e ouvido 

durante os oito anos que trabalhou como sua empregada e acompanhante. Foram setenta 

horas de depoimentos gravados 

Josu6 Montello confessa-se grande proustiano, afirmando que nos u ltimos trinta 

anos (o artigo 6 de 1973) acompanhou de perto tudo o que se escreveu sobre Proust e sua 

obra, tendo um canto de sua biblioteca reservado para essas publica96es. No entanto, 

suspeita que o referido livro traz detalhes impossiveis de terem sido lembrados - cores de 

roupas e frases completas - e ate mesmo, certos aspectos que n言o poderiam ser do 

conhecimento da governanta, como assuntos tratados por Proust em conversas com seus 

amigos. Assim, pressup6e que o livro traz informa96es que n乞o poderiam ter sido dadas por 

C6leste Albaret mas foram ali introduzidas, provavelmente, pelo organizador 

Tamb6m Alcantara Silveira615 manifestou-se sobre o livro de C6leste Albaret 

observando que ela apenas revelou os aspectos positivos da personalidade de seu patro, 

num retrato filtrado pelo carinho que lhe dedicou e pelo longo tempo que se passou 

Acredita que, o longo perodo transcorrido entre a experi6ncia e seu relato, associados ao 

afeto que tinha pelo patr乞o, podem ter contribuldo para a benevol6ncia da descri9豆o. Sabe- 

613畿競認Cleste.n Monsieuns Robert Laffont,盗畿留uvenirs recuei/lis par Georges Belmont 

614 MONTELLO, Josu6.6 Mem6ria ou mistifica頭o? Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 13

nov. 1973 . 

615 SILVEIRA, Alcntara. Monsieur Proust. O Estado de So Paulo, Sきo Paulo, 17 fey. 
1974. Sup. lit. 
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se que Marcel Proust escreveu sobre as irmas Marie Gineste e Celeste, uma das chaves da 

personagem Fran9oise. Na obra, ele enfatizou a ignorancia de tais mo9as, notadamente 

quanto ao aspecto literario, pois nunca haviam lido um livro e nunca seriam capazes de 

faz4o. 

Contudo, Alcantara Silveira ressalta que a leitura de Monsieur Proust impressiona 

pela dedica9乞o dessa jovem, bonita e simpl6ria, a um intelectual refinado e cheio de manias 

Durante quase dez anos eia foi a companhante de um homem solitario, que dormia de dia e 

escrevia a noite. A diferen9a de cultura n乞o os distanciou, ao contr自rio, criou la9os de 

afei9ao bastante fortes entre eles, a ponto de alguns amigos do escritor testemunharem, 

ap6s sua morte, dessa profunda liga9o 

O critico observa tamb6m que C6leste acusa George Painter de ter escrito inven96es 

em seu livro, como, por exemplo, ao dizer ter sido ela que fez os pacotes de Dii c6t de 

chez Swann para remete-los a Nouvelle Revue Franぐaise, quando naquela 6 poca ela ainda 

estava em sua terra natal e nao trabalhava para Proust. Finalmente, conclui que esse novo 

livro sobre Marcel Proust motivou os proustianos a uma releitura da Recherche 

De fato, essa biografia pode ser lida com interesse e emo9乞o, mesmo por aqueles 

leitores que nao sejam especialistas de Proust e, no entanto, ainda nえo foi traduzida para o 

portugu6s. 

Em 1982, foi lan9ado no Brasil o romance p6stumo de Marcel Proust - Jean 

Santeuulー  durante longos anos conservado inddito na Fran9a. O autor abandonara a 

reda9ao, porque n乞o estava satisfeito com os rumos que a obra tomara. Esse livro foi uma 

esp6cie de rascunho, pois depois dele o escritor come9ou a escrever o romance definitivo 

- a Recherche. Alguns proustianos franceses questionaram a sua publica9乞o, uma vez que 

esta contrariava um desejo do autor. Outros, opinaram favoravelmente por considerar que 

ali esta a genese da grande obra que se seguiu 

Esta 6 tamb6m a opinio de Leo Schlafman616 que recebe com entusiasmo a 

tradu 9乞o de Jean Santeuil, feita por Fernando Py. Os manuscritos do romance haviam sido 

616 
SCHLAFMAN, Leo. A mensagem guardada na garrafa. Livros, [S. 1.}, [1982?J 
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organizados e publicados na Fran9a em 1952, trinta anos antes de sua tradu9をo no Brasil, os 

mesmos trinta anos que a Recherche levou para ser traduzida aqui 

Para o critico brasileiro, os manuscritos descobertos em uma caixa, trinta anos ap6s 

a morte do escritor, tem o efeito de uma mensagem guardada na garrafa, pois vieram 

esclarecer um importante aspecto da vida profissional do romancista. Antes de escrever a 

Recherche, sua obra mxima, ele fora um escritor profissional que, se considerados os 

artigos e as cartas, nunca parou de escrever, da adolesc6ncia ao dia de sua morte. Assim, 

Jean Santeuil, escrito de 1895 a 1899, foi a prtica que uma obra-prima como a Recherche 

exigia. 

Por outro lado, Schlafman v6 esse romance p6stumo como uma vingan9a. Marcel 

Proust nunca foi recebido nos sal6es como gostaria e isso fica evidente no personagem 

Jean, com forte caractersticas autobiogrficas. Ele se sente um burgu6s rejeitado e 

ridicularizado nos sal6es dos aristocratas e o autor vinga-se, ao ridicularizar os nobres, 

atribuindo-lhes vlcios, futilidades e taras. Por isso, para muitos crticos, esse primeiro 

romance apresenta-se mais amargo e revoltado que a Recherche. No entanto, ele precisa ser 

apreciado no conjunto da obra, como etapa necessaria ao amadurecimento da tecnica que 

seria depois aperfei9oada 

Em 1988, outro livro de Marcel Proust 6 lan9ado no Brasil - Contre Sainte-Beuve 

- traduzido por Haroldo Ramanzini, revisto por Marilene Felinto, introduzido por um 

prefcio de Jose Aguinaldo Gon9alves e trazendo uma introdu9ao de Pierre Clarac, 

traduzida da edi9乞o original 

A obra e apresentada ao leitor brasileiro por um artigo de Roberto Ventura617, 

mostrando quais as inten96es de Proust ao escrev6-la e fornecendo dados sobre Sainte- 

Beuve. Para explicar a teoria crtica de Sainte-Beuve, o autor do artigo reporta-se ao 

pastiche que Proust fez imitando o estilo do famoso crtico, segundo o qual a 

individualidade do escritor e analisada atraves de sua biografia. Proust considera que as 

avalia96es do crtico falharam, pois ele deixou de reconhecer os grandes escritores de sua 

617 \TENTURA, Roberto. Proust polemiza com crtica literria de Sainte-Beuve. Folha de 
So Paulo, S豆o Paulo, 15 out. 1988, p. H 1. 
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6poca, como Baizac, Stendhal, Flaubert, Baudelaire et G6rard de Nerval. O romancista6 

contrario ao biograflsmo e ao psicologismo de Sainte-Beuve. Ele reivindica a independ6ncia 

da obra diante do autor, alegando que a cria9をo literaria 6 produto de um "eu" liter自rio, 

diferente do "eu" social e p丘blico 

Os ensaios que comp6em o livro traduzido foram escritos em 1909, permaneceram 

inacabados e s6 foram publicados em 1954. 0 texto 6 concebido em forma de dialogo entre 

o narrador e sua m乞e, a quem ele anuncia que vai escrever contra o m6todo do renomado 

crtico. Ali, Proust interroga-se tamb6m sobre o valor da grande imprensa, questionando a 

rapidez do estilo jornalistico e a grande repercussao dos julgamentos emitidos pelos jornais 

Afirma que cada dia d自  menos valor 良  intelig6ncia, pois ao inv6s do intelecto, valoriza as 

impress6es como mat6ria da arte. S乞o os mesmos principios de Bergson e sua mem6ria 

involuntaria. 

Continuam as publica96es de obras sobre Marcel Proust, enfatizando mais o homem 

que a pr6pria obra, numa ironia do destino contra o romancista que nao aceitava o 

biografismo como m6todo crtico. Em 1989, sai a tradu9乞o da biografia escrita por Claude 

Mauriac - Prous戸18 - que j自  circulava na Fran9a desde 1953. 0 lan9amento suscitou o 

artigo de Daniel Fresnot619, escritor e doutor em letras pela Universidade de Paris, no qual 

ele atribui a tal biografia o m6rito de mostrar a constante luta de Marcel Proust para ser fiel 

averdade. Consequ6ncia disso 6 a frase longa e a descri9ao minuciosa, pois o romancista 

temia que a omissao de um elemento ou detalhe pudesse tornar falso aquilo que pretendia 

ser real. Apesar da boa iconografia que a edi9ao brasileira comporta, o crtico lamenta que 

as cita96es da obra proustiana n乞o sejam feitas conforme a tradu9ao de M自rio Quintana, 

que ele considera "belissima", concluindo que, em quest豆o de tradutores, nem todos os 

paises tiveram a nossa sorte 

618 MAURIAC, Claude. Proust. Tradu頭o de Mrcio Fagundes do Nascimento. Rio de 
Janeiro: Josd Olympio, 1989, 217 p. 

619 FRESNOT, Daniel. Biografia descreve luta ingl6ria de Marcel Proust. Folha de So 
Paulo, Sao Paulo, 18 mar. 1989. 
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O outro livro publicado em 1989 - Proust - e de autoria de William Sansom620, 

traduzido por Isabel do Prado e revisado por Eduardo Francisco Alves. Trata-se do 

segundo numero da cole9乞o "Vidas Literarias" que enfoca, sobretudo, o autor e sua 6 poca e 

cujo primeiro titulo foi James Joyce 

O livro, ricamente ilustrado com fotos do escritor franc6s e com imagens da Belle 
Epoque, tem seu lan9amento anunciado por um artigo de Marlia Martins621. A jornalista 

limita-se a comentarios gerais, como o grande numero de ilustra96es ou o glossario final 

com o nome dos amigos que serviram de "chaves" para os personagens da Recherche. Ela 

observa tambem que a cole9豆o caracteriza-se por interpretar a obra com base em dados 

biogrficos 

Parece que a fonte de interesse e informa96es sobre a vida de Marcel Proust6 

inesgotavel pois, apesar do grande numero de estudo dedicados ao tema, uma nova 

biografia foi lan9ada em julho de 1991, na Fran9a, pela editora Pen-in, de Paris, suscitando 

grande polmica. O livro de Ghislain de Diesbach622 teve um trecho traduzido pelo 

suplemento Letras, O trecho publicado foi tirado do oitavo capltulo, onde e enfocado o 

perlodo de setembro de 1895 a dezembro de 1897, tratando da rela9乞o amorosa de Proust 
com Reynaldo Hahn. Ele conta que os dois amigos se refugiavam em cidades do interior, 

como Beg-Meil na Bretanha, bastante provincianas para nao suspeitar da aparente inocencia 

de seu relacionamento. Escondiam-se sobretudo porque a condena9乞o de Oscar Wilde, na 

Inglaterra, em 1895, aumentara a prud6ncia e a discri9乞o nos relacionamentos 

homossexuais, mesmo na Fran9a e outros palses com leis menos severas. Na verdade 

Proust sempre negou sua homossexualidade, atribuindo-a aos outros ate mesmo em sua 

obra. 

Esse livro causou pol6mica por explorar a vida ntima do escritor em seus primeiros 

35 anos, mostrando que o homem foi muito inferior a obra. Ali, Proust e retratado como um 

620 SANSOM, William. Proust. Tradu頭o de Isabel do Prado. Rio de Janeiro: Jor
ge

Zahar, 1986, 131 p
. 

621 cAT TINS Marlia. Proust 6 lan9ado no dia 20. Folha de So Paulo, Sao Paulo, 05

ago. 1989
, p. 

G 1. 

622 DI】 ESBACH,一  Ghislain de. Proust desconhecido. Nova biografia causa pol6mica. Folha',, D....I... C'... r'_t - - 	- - - - 
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hipocondraco, amigo hipocrita e um homossexual enrustido, o que explicaria porque os 

contemporneos, de incio, n乞o levaram a s6rio seu romance 

Os que defendem o novo livro argumentam que, justamente por mostrar essa 

inferioridade do escritor, a biografia da nova dimens乞o a sua obra 

8.2. Reportagens e informac6es 

Alem de resenhas crticas, encontramos documentos essencialmente jornalsticos, 

com propositos informativos, em geral, motivados por algum evento: datas comemorativas 

de nascimento ou morte do escritor, lan9amento de filmes ligados a sua vida ou a sua obra, 

exposi96es de fotos e outros 

Assim e a reportagem publicada pela Revista Geografica Universal623, apresentando 

e ilustrando com fotos os locais da vida do escritor que serviram de inspira9乞o para os 
espa9os ficticios do romance 

A adapta9言o da obra proustiana para o cinema tambem foi assunto para alguns 

artigos de jornal. Estes nos permitem acompanhar os trope9os dos diretores mais 

respeitados na tentativa de levar para as telas um texto de tal complexidade 

Em 1984, o Jornal do Brasil624 anuncia que Proust chega finalmente ao cinema com 
a adapta9乞o de Um amor de Swann, ressaltando que isso aconteceu depois de mais de vinte 

anos de tentativas e desist6ncias de diretores famosos, como Rene Clement, Luchino 

Visconti, Joseph Losey, Harold Pinter e Peter Brook 

Foi Volker Schlondorfi cineasta de O Tambor (adapta9ao do romance O tambor de 

lata, de Gunther Grass) que conseguiu vencer o desafio de filmar parte da Recherche. Os 

papeis principais foram de Jeremy Irons como Swann, Ornella Mutti como Odette, Fanny 

Ardant como a Duquesa de Guermantes e Main Delon como Charlus 

623認濃急C ssio. Em busca do mundo de Marcel Proust. Revista GeogrjIcade Janeiro, n. 141, p. 48-60, ago. de 1986. 

624鷲器緩窓器驚晋課 CINEMAe COM UM AMOR DE SWANN1984. Caderno B. 
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Segundo a reportagem, a dificuldade, que desencorajou tantos cineastas, reside no 

fato de que a literatura n乞o se faz com id6ias, mas com palavras. Essa verdade se faz mais 

presente em Proust que utilizou todos os recursos da linguagem para descrever inumeras 

nuan9as de uma emo9乞o, coisa dificil de ser transposta para outro meio de express乞o 

O filme chegou a s telas brasileiras um ano depois de ter sido lan9ado em Paris e 

tamb6m suscitou um artigo625, onde foram consideradas as raz6es da dificuldade da 

adapta9をo do romance proustiano para o cinema 

Conforme o texto, os dilogos escassos e as descri6es minuciosas s乞o 

desanimadores para os roteiristas. No entanto, por mais liter自ria que seja a obra, n乞o ha 

proibi9ao estdtica que barre sua transposi9きo para o cinema. Schloendorff veio para 

demonstrar tal fato e provou que se Proust n乞o pode ser levado para o cinema, o cinema 

pode ser levado a Proust. Isto , optou por uma linguagem despojada, sem preciosismos 

Segundo o autor do artigo, a linguagem cinematografica possui recursos suficientes 

para captar o simbolismo proustiano na tentativa de interrogar a consci6ncia humana. Se as 

palavras s乞o capazes de nos informar sobre o mundo que cada ser humano encerra, tamb6m 

as imagens cinematogrficas poderao faz-lo. Alm disso, o cinema possui recursos mais 

ricos que os literrios para lidar com a passagem do tempo e com a perman6ncia do 

instante, dois pontos de apoio do imaginrio proustiano. O flash-back 6 um recurso em si 

bastante proustiano, pois uma fus乞o e um corte bem feitos podem trazer o passado ao 

presente. 

O texto conclui que, mesmo sem ser um filme extraordinrio, Um amor de Swann 

oferece pistas para futuras tentativas de transpor a obra proustiana para o cinema com 

maior exatidao. No entanto, pode-se dizer que Proust esta presente na atmosfera dessa 

vers乞o cinematogrhfica 

Al6m da tentativa de filmar a obra, alguns filmes t6m enfocado aspectos da vida do 

escritor, O diretor alem乞o, Percy Adlon, inspirou-se no ja referido livro de C6leste Albaret 

625 ISMAEL, J. C. O desafio de filmar Proust. O Estado de So Paulo, Sao Paulo, 03 
mar. 1985, p. 9. 
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Para Gilberto Gerlach626, o filme mostra a vis乞o que a empregada tinha de seu patrao e 

revela um relacionamento que come9a profissionalmente e termina numa grande afei9乞o, 

sendo ela praticamente a u nica pessoa que viu de perto a maneira de como vivia o escritor 

enquanto escreveu seu famoso romance 

Em 1972, por ocasio da passagem dos cinquenta anos de morte de Marcel Proust, 

foi produzido um documentario biogrfico de longa metragem, realizado por Gerald 

Herzog. Ali alternam-se aspectos da vida com depoimentos de amigos do escritor, entre 

eles, Fran9ois Mauriac, Daniel Halevy, Jean Cocteau, Paul Morand, Andre Maurois, 

Jacques De Lacretelle, o Marques de Lauris e as declara96es emocionadas de Celeste 

Albaret. Gilbert Gerlach627 comenta tamb6m esse documentario apresentado no Centro 

Integrado de Cultura de Florianopolis, vinte anos apos sua realiza9ao, em comemora9aoa 

passagem dos 70 anos de morte de Proust. Ressalta que, mesmo passados todos esses anos 

e com o desaparecimento dos autores das declara96es, elas nao perderam seu interesse e 

sua atualidade. 

Desde a publica9乞o da primeira edi9ao de H la recherche du lemps perdu, iniciada, 

na Fran9a, em 1913 e terminada em 1927, o romance teve algumas reedi96es. A mais 

conhecida 6 a da editora Gallimard, na ja referida cole9乞o Bibliothe que de la Pliade, que 
foi preparada por Pierre Clarac e Andre Ferre e lan9ada em tr6s volumes em 1954. No 

entanto, o ano de 1987 foi especialmente favoravel a obra proustiana no que se refere a 

novas edi96es e reedi96es, porque neste ano Proust caiu em domlnio publico, isto e , os 

editores nao mais precisaram pagar direitos autorais para publicar sua obra 

O caso de Proust surpreende porque, apesar de ser considerado um escritor 

complexo, sua popularidade n乞o para de crescer. Segundo artigo de Paulo Cesar Souza628 
em pesquisa recente em v自rios paises europeus, ele foi o escritor frances citado como 

aquele que mais pessoas conheciam 

626 GERLACH, Gilberto. Adlon ve Proust pelos olhos da criada, O Estado, Florian6polis24 out. 1990. 

627 GERLACH, Gilberto. 70 anos de morte de Marcel Proust. O Estado, Florian6polis 29nov. 1992, p. 3. 

628 SOUZA,So Paul認o Cesar. Domnio publico reativa edi9es de Proust. Folha de So Pau/oago. 1988, p. D 5. 
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Assim como na Fran9a, tamb6m no Brasil as edi96es e reedi96es se sucederam, 

depois que a obra passou ao dominio publico. Em 1988, a editora Globo fez nova 

publica9乞o dos sete volumes de Em busca do tempo perdido, oitava edi9豆o, revista por 

Olgえria Chain F6res Matos. 

Tal iniciativa foi anunciada com grande expectativa pela Folha de So Paulo629, um 

ano antes de sua realiza9ao, pois a obra de Proust estava praticamente esgotada na e poca. 

interessante ressaltar que havia nas livrarias uma edi9ao portuguesa, da Europa-America de 

Lisboa, que publicou o romance em oito volumes, cujos tltulos dos trs primeiros volumes 

apresentam pequenas varia96es em rela9乞o aos da edi9ao brasileira. Assim, a tradutora 

portuguesa, Maria Gabriela de Bragan9a, optou por: O Caminho de Swann, j sombra das 

jovens em flor e O lado de Guermantes (em dois volumes), ao inv6s de No Caminho de 

Swann, A sombra das raparigas em flor e O caminho de Guermantes, op96es de Mario 

Quintana 

Ainda tratando de textos de carter eminentemente jornalIsticos e informativos, uma 

reportagem ilustrada de folha inteira - nove fotos de diferentes tamanhos - foi dedicadaa 

exposi9乞o de fotos de Paul Nadar ocorrida em Paris630. A reportagem foi traduzida do 

International Herald Tribune, assinalando o evento, que teve lugar no H6tel Sully, de abril 

a maio de 1991. 

As fotos expostas esto reunidas na publica9ao intitulada Le Monde de Proustー  

photographies de Paul Nadar - que mostra tanto pessoas chegadas ao escritor como 

outras que apenas frequentaram os mesmos ambientes sociais que ele. Nao ha grande 

interesse literario, mas e indlcio da curiosidade que permanece sobre tudo o que se referea 

vida e a obra de Marcel Proust 

629 GLOBO PROMETE REEDITAR O ROMANCE
. Folha de So Paulo, Sao Pau

lo, [?}nov. 1987. 

630慧うo漂麗認告器鷺器j器瑠留ゾroust. Tradu頭o de Clara 
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8.3. Artigos criticos pontuais 

Al6m das referidas publica96es divulgadoras foram produzidos textos com anlises 

propriamente literrias, que surgiram em resposta a fatos bem delimitados. S乞o artigos 

assinados por jornalistas, professores, escritores e crticos literarios, assim como tradu96es 

de textos publicados em jornais estrangeiros 

No entanto, esses documentos apenas reiteram aspectos ja bastante explorados pela 

critica anterior, sem que se possa atribuir-lhes alguma contribui9をo original para a exegese 

da obra em questo 

A reportagem de Paulo Mendes Campos63' 6 ilustrativa desse tipo de publica9o 

Ela fornece dados gerais sobre a 6 poca em que Marcel Proust viveu e, partindo do 

nascimento, segue as etapas do seu desenvolvimento natural - o menino, o adolescente, o 

jovem, o adulto e o moribundo. Sao dados endere9ados ao leitor que n乞o conhece o escritor 

francs, alguns incorretos, mas apresentados numa anlise limpida e didtica 

Paulo Mendes Campos trata das dificuldades de Proust em editar o primeiro volume 

da Recherche, da recusa por parte de varias editoras e da publica9乞o de Dii c6t' de chez 

Swann・  em 1913, por conta do autor. Comenta a rea9をo da crtica da 6 poca, bastante 

discreta e provinda sobretudo de amigos, o pr6mio Goncourt em 1919, apos os trope9os da 

guerra. Registra a incompreensきo de muitos conterrneos e a admira9ao entusiastica de 

outros, na Fran9a e tamb6m no exterior, assim como fala da luta travada pelo escritor em 

seus u ltimos anos de vida contra a permanente amea9a da morte, para que esta n乞o chegasse 

antes do fim do romance 

Embora detenha-se mais na vida do escritor que na obra, o artigo enfatiza sua 

importncia para a literatura mundial 

Todos esses dados s乞o retomados em outra reportagem632 que o cronista brasileiro 

publica anos depois. No entanto, ele introduz o novo texto questionando se realmente 

631 CAMPOs, Paulo Mendes. Proust, o cronista 
do p

assa
do p

erdido, Manchete, Rio de

Janeiro
, p. 

144-149, l6 jul. 1968. 

632 cAiwos, Paulo Mendes. Em busca do tem
po p

erdido. Manchete, Rio de Janeiro
, p33-38. 18 nov. 1972. 
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algu6m pode afirmar que leu Proust. Ele mesmo passara por essa leitura varias vezes: na 

tradu9o argentina de Pedro Salinas, no original francs e na tradu9ao brasileira. Chegou a 

criar um concurso de palavras cruzadas proustianas, j自  referido, para o suplemento Letras e 

Artes. Acredita que a dificuldade em apreender tao vasta obra estende-se tambdma 

possibilidade de resumi-la e aconselha 

"N乞o tem a menor significa9ao contar os enredos de Marcel Proust 
Quem quiser saber o que 6 La recherche dii tempsperdu [sic] tera de 
enfrent自-la."633 

A express言o "enfrent自-la" revela a consci6ncia que o crtico tem da dificil 

empreitada que 6 a leitura de Proust e indica que continua em vigor a concep9瓦o da 

dificuldade que a obra apresenta aos leitores 

Apesar de reconhecerem que a leitura da obra proustiana 6 um desafio so superado 

por certo tipo de leitor, crticos nacionais e estrangeiros nao economizam em observa96es 

grandiloquentes quando se trata de elogiar Proust. Para um, "Proust 6 a mais 

resplandescente gl6ria literaria contemporanea"634, para outro, Um amor de Swann "foi o 

germe de uma das mais fantasticas aventuras literarias de nossos tempos"635, para outro 

ainda, o romance de Proust 6 um "verdadeiro marco da literatura mundial"636. So 

observa96es comuns nos textos dos u ltimos trinta anos 

Em 1971, ano de centenario de seu nascimento, Marcel Proust atingira 

definitivamente o reconhecimento da crtica internacional, o que lhe valeu homenagens em 

vrias partes do mundo. Na Fran9a, uma se9ao solene no College de France contou com a 

presen9a de muitos admiradores, entre eles, o entきo presidente Georges Pompidoux e o 

presidente do Senegal, Leopold Senghor, poeta e literato; o Magazine Littraire, conhecida 

publica9乞o francesa no domnio das letras, dedicou um n自mero especial a Proust 

633 Ibidem, p. 33 

634 MAGALH ES JUNIOR, R. Em busca de Marcel Proust. Manchete, Rio de Janeiro, p 
116-120, [197-] 

635 ISMAEL, op. cii', 03 mar. 1985 

636 MESQUITA, Alfredo. Traduzir Proust. Leia Livros, [S. 1.], p. 20, jun. 1981 
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No Brasil, diversos estudos crticos foram publicados. Nesse sentido, a publica9o 

mais importante foi o n立mero especial do suplemento literario do jornal Minas Gerais, 

introduzido com estas palavras 

"O suplemento literario do Minas Gerais dedica esta edi9豆o a Marcel 
Proust cujo centenrio de nascimento transcorre hoje e 6 celebrado 
por todo o mundo intelectual. Ao escritor Jos6 Nava se deve a 
organiza9きo do n自mero especial sobre o autor franc6s."637 

Todos os artigos apresentados nas doze pginas do suplemento literario sao 

ilustrados com fotos ou desenhos do escritor. Os dois artigos in6ditos s乞o de interesse 

apenas jornalistico, contudo, os outros textos s乞o reedi96es de crticas anteriormente 

publicadas e bastante conhecidas dos proustianos brasileiros, como o primeiro estudo de 

Tristをo de Athayde sobre Proust e Stendhal (1927)638, um trecho do segundo estudo de 

Trist乞o de Athayde, "Marcel Proust" (1928), que analisa a sensibilidade proustiana639, o 

curto ensaio de Gra9a Aranha64o publicado em 1922 e a cr6nica de Manuel Bandeira641, de 

1937. 

As demais publica96es sao tradu96es. Algumas, feitas por Jos6 Nava, s乞o trechos 

escolhidos da obra proustiana: "A morte no museu", "Quando vov6 adoeceu" e "Preg6es 

de Paris". Outras, s乞o tradu96es (feitas tambem por Jos6 Nava ou pela equipe de pesquisa 

do suplemento liter自rio) de trechos de livros que tiveram repercuss乞o internacional, como a 

biografia de Andre Maurois, o livro de Andre Germain sobre as chaves dos personagens da 

Recherche, o livro de Georges Rivane sobre a influ6ncia da asma na obra de Proust e a 

biografia escrita por George Painter 

637 Minas Gerais, Belo Horizonte, lOjul. 1971. Sup. lit, p. 1. 

638 ATHAYDE, Tristo de. A msica em Stendhal e Proust. Minas Gerais, lo jul. 1971. 
Sup. lit., p. 6-7. 

639 ATHAYDE, Tristo de. A sensibilidade proustiana. Minas Gerais, Belo Horizonte, 10 
jul. 1971. Sup. lit., p. 6-7. 

640 ARANHA, Gra9a. Marcel Proust. Minas Gerais, Belo Horizonte, 10 jul. 1971. Sup 
lit., p. 9. 

641 BANDEIRA, Manuel. No mundo de Proust. Minas Gerais, Belo Horizonte, lO jul. 
1971. Sup. lit., p. 12. 
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Um dos textos in6ditos, assinado por Nava642, trata da referencia feita por Marcel 

Proust a certo m6dico brasileiro, no volume da Recherche intitulado Le ct de 

Guermantes. Eis o trecho em questo 

"Tout 良  coup je me rappelai: ce m6me regard, je l'avais vu dans les 
yeux d'un m6decin br6silien qui prtendait gu6rir les touffements du 
genre de ceux que j'avais, par d'absurdes inhalations d'essences de 
plantes."643 

No artigo que publicou em I 96O644, Nava levantara tres hip6teses para o m6dico 

que seria a chave do personagem: Cludio Velo da Mota M合ia, Ant6nio Felicio dos Santos 

e Domingos Jos6 Nogueira Jaguaribe. O primeiro citado foi logo excluido. Talvez levado 

por quest6es sentimentais, o crtico optou por Jaguaribe, de quem era aparentado, assim 

como o fizera Hermenegildo de S自  Cavalcante, em artigo publicado no Jornal de Letras645 

No entanto, Nava acreditava que, na verdade, nenhum dos tr6s mddicos estivera 

com Proust, pois sendo pessoas ilustres, os m6dicos citados teriam merecido do escritor 

mais do que a refer6ncia desdenhosa que este lhes faz no romance. Por outro lado, os 

m6dicos Ant6nio F. dos Santos e Domingos J. N. Jaguaribe viveram respectivamente at6 

1931 e 1926 e nunca fizeram refer6ncia, a seus familiares ou em textos escritos, sobre 

encontros com o romancista francs que ja era conhecido no Brasil, naquela6 poca. Al6m 

disso, no final do s6culo XIX, por volta do 丘  ltimo dec6nio, o perodo presumivel do 

epis6dio, muitos m6dicos brasileiros iam a Fran9a completar seus conhecimentos 

O outro artigo in6dito do suplemento literario do Minas Geraiや46, de 

responsabilidade da equipe do departamento de pesquisas do jornal, apresenta dados 

642 NAVA, Jos6.6 Um m6dico brasileiro em 6 rbita proustiana. Minas Gerais, Belo 
Horizonte, lOjul. 1971. Sup. lit., p. 1. 

643 PROUST, Marcel. Le c6t de Guermantes. Paris: Nouvelle Revue Fran9aise, 1954, p 
226. Biblioth6que de la Pl6iade. 

644 NAVA, op. cit., 1960 

645 CAVALCANTE, Hermenegildo de Sa.a Proust e o Brasil. Jornal de Letras, Rio de 
Janeiro, abr. de 1971. 10 caderno, p. 8. [artigo tamb6m publicado no livro do mesmo 
autor, Marcel Proust. Roteiro crtico e sentimental, 1986]. 

646 NO TEMPO PERDIDO OS PONTOS DE REPARO. Minas Gerais, Belo Horizonte, 
10 iid 1Q'71 Suln lit n つ  
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biograficos em forma de cronologia, cujo ponto de partida e o ano de 1870, data do 

casamento dos pais de Marcel Proust, que nasceria no ano seguinte 

Todas as datas apresentadas assinalam acontecimentos referentes 良  vida ou a obra 

de Proust, principalmente os anos de publica9豆o de cada livro. Somente au ltima data foge a 

esses criterios, pois assinala a funda9乞o da Associa戸o Brasileira dos amigos de Marcel 

Proust, no Rio de Janeiro, em 1963. Os dados biograficos apresentados foram atribuIdos a 

Claude Mauriac, Georges Reyer, Alcntara Silveira e Hermenegildo de Sa Cavalcante 

Tamb6m Maribel Portinari647, motivada pelo evento - o centenario de nascimento 

de Proust - assina uma reportagem sobre aspectos de sua vida e obra, numa viso 

panor合mica que faz justi9a 合  grandeza do objeto em questo 

Ela fala das origens maternas e paternas do escritor, de aspectos gerais da e poca e 

da sociedade em que ele viveu, ressaltando a singularidade da obra, que criou uma 

realidade-fic9乞o, ja que o nome da cidade de Illiers foi mudadopara Illiers-Combray devido 

ao romance. Sao abordados os aspectos tradicionalmente enfatizados pela crtica 

proustiana: a genialidade do escritor que, oriundo de uma sociedade estruturada segundo os 

parametros limitados do seculo XIX, criou uma obra com validade universal; a juventude 

dividida entre a vida mundana dos sal6es e a literatura, que lhe valeu acusa96es do tipo 

"ftil" e "decadente" por parte de alguns de seus contemporneos, a u ltima em fun9をo de 

sua amizade com Montesquiou, poeta decadente; assim tambem como a homossexualidade, 

a paix5o plat6nica por Mmc Strauss, m豆e de um de seus amigos, o grande amor pela 

pr6pria mえe e a atra9乞o por Veneza 

Quanto a obra romanesca, declara que esta colocou seu autor no seculo XX, assim 

como a obra de Baizac o colocou no seculo XIX. Se no incio foi recebido com reservas por 

crticos tao ecleticos quanto o proprio Andre Gide, depois de receber o premio Goncourt, 

afirmou-se nos meios literrios como sendo o autor de pginas consideradas entre as 

melhores da literatura francesa. 

647 PORTINARI, Maribel. Em busca de Marcel Proust. O Globo, Rio de Janeiro, 07 jul 
1971, p. 11. 
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Num enfoque bastante discutivel, Maribel Portinari aponta o tempo como o grande 

personagem do romance de Proust, mas o tempo presente, que coloca o homem entre dois 

nadas: o passado e o futuro648. Entre os demais personagens, os indivduos sao analisados 

sob uma luz muitas vezes cruel, enquanto que os lugares s乞o descritos com aten9o 

apaixonada. A crtica ressalta que na obra proustiana nada 6 gratuito: os odores, os sabores, 

as vis6es, s乞o pretextos para uma descida s profundezas da mem6ria e do inconsciente, em 

analises que se expressam em frases longas e sinuosas, com grande poder de encantamento 

Dois textos de Leo Gilson Ribeiro devem ser aqui incluidos, pois tratamos dos 

estudos de carter literario ainda que nえo renovadores dentro da crtica. Sao artigos sdrios, 

que refletem grande conhecimento da obra proustiana. Ao lado dos tradicionais dados 

biograficos, o crtico enfoca a recupera9ao do tempo pela memoria involuntaria que ele 

considera como a g6nese do romance de Proust e sua mola propulsora 

Assim, o tratamento que Proust d自 a questo do tempo 6 a preocupa9乞o central dos 

dois estudos em questo, aspecto que se evidencia nos pr6prios titulos: "O tempo, 

personagem real" e "O tempo eterno de Proust" 

Na parte introdut6ria do primeiro artigo referido649, Proust 6 caracterizado como 

um autor que provoca rea96es de admira9乞o, mesmo entre aqueles que n乞o o leram. Talvez 

sejam resqucios do antigo mito da irrealidade da obra proustiana entre os leitores brasileiro, 

que fazia com que seu autor fosse muito citado mas pouco lido 

Tal constata9乞o leva o crtico brasileiro a questionar-se sobre as raz6es que fazem 

uma gera9乞o envolvida pela televis乞o, cinema e outros meios de comunica9乞o, em que a 

palavra e sonora, admirar um autor cujo romance ocupa mais de mil pginas. Ele encontra 

as raz6es na grandiosidade da obra, pois, se a perspectiva de Proust parece,a primeira vista, 

reduzida, depois ela recria um universo incomparavel, usando a memoria para reconquistar 

648 A opimきo crtica mais difundida explica que Proust procura o tempo puro ou seja a 
dura9ao que nao tem amarras cronol6gicas, mas sim afetivas. No entanto, ele o faz em 
rela9ao a fatos efetivamente ocorridos ou vividos pelo Narrador de seu romance, logo, 
fatos passados. O que menos conta realmente 6 o tempo presente, o da escritura do 
texto, que come9a para o Narrador quando o romance efetivamente termina. 

649 RIBEIRO, Leo Gilson. O tempo, personagem real. O Estado de So Paulo, Sao Paulo, 
lOjul. 1971. Jornal da Tarde, p. 7. 
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o tempo. A incurs乞o de Proust. no tempo 6 comparada a de um astronauta no espa9o, 

equivalendo-se, em literatura, え  teoria da relatividade de Einstein, em fisica. Desde as 

primeiras linhas do romance se instauram os motivos chave: a indefini9乞o do tempo e a 

infncia. 

O tempo torna-se o protagonista principal do romance. Ele destri seres e coisas e o 

esquecimento que se opera nas pessoas 6 um pren丘ncio da morte. O pr6prio individuo se 

transforma e vai enterrando no esquecimento os "eus" que desaparecem diante de outras 

facetas da personalidade. O tempo s6 nao reduz tudo ao nada, devido a intui9ao de que 

cada individuo 6 um ser absoluto: assim Proust escapa ao nihilismo. Esse nbcleo que 

permanece inalter自vel esta contido na mem6ria, pois ao ressucitar emo96es do passado, 

presas em odores, imagens ou frases sonoras, Proust constata que o tempo n乞o se perde, 

mas se incorpora em n6s, em nossa sensibilidade. Por isso, encerrou-se em si-mesmo, para 

reviver o tempo e dar-lhe forma na Arte 

O segundo artigo de Leo Gilson Ribeiro650, ao qual fizemos refer6ncia,6 

apresentado como a primeira analise feita no Brasil com base na biografia de George 

Painter, o que nをo e verdade. O primeiro a tratar do assunto nessas bases foi Augusto 

Meyer, em 1966, e alguns outros depois dele, conforme vimos acima 

O texto estえ  divido em quatro partes, que procuram mostrar como a realidade, isto 

e, o itinerario pessoal do escritor, transformou-se numa obra de fic9乞o. Tal objetivo foi 

tambem pretendido por George Painter em sua biografia, sendo que ambos conseguiram 

realizar seus objetivos, nas devidas propor96es das publica96es em questo 

O pargrafo final do artigo ilustra como Proust pagou com a propria vida o seu 

esfor9o na recupera9ao do tempo perdido. Trabalhando sem alimentar-se ou tratar-se como 

devia, consumiu seus 立  ltimos anos de vida para criar "a maior obra romanesca de vinte 

s6culos de literatura francesa" e, por causa dela, permaneceu para sempre no tempo 

Tambem motivados pela passagem do centenario, o Jornal da Tarde, suplemento de 

O Estado de So Paulo, o "Caderno B" do Jornal do Brasil e a revista Manchete, 

650 RIBEIRO, Leo Gilson. O tempo eterno de Proust. Veja, Sao Paulo, n. 150, p. 72-74, 
2ljuI. 1971. 
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assinalaram a data com destaque em reportagens ilustradas, como quem apresenta algo 

novo, desconhecido dos leitores, estudos que se prop6em a serem guias de leitura 

No Jornal da Tarde, Geraldo Galvao Ferraz65' explica o que sao os questionarios 

Marcel Proust, assim chamados porque o escritor respondeu a dois deles, aos quatorze e 

aos vinte anos. Eram jogos que consistiam em perguntas e respostas sem compromisso, 

visando retratar a personalidade do entrevistado. Comuns no seculo XVIII, foram 

esquecidos com a Revolu9乞o Francesa e s6 reapareceram no final do s6culo XIX 

S豆o dadas explica96es sobre a Recherche - quando apareceu, a composi9乞o em 

diversos volumes, os personagens principais - e sao feitas referencias rapidas 良  s outras 

obras do autor. Mas o interesse do artigo esta centrado na vida do autor, nas pessoas que 

conheceu e que serviram de chaves para seus personagens, nos sal6es que frequentava, no 

seu relacionamento com Celeste Albaret durante os anos de reclusきo. Pode-se dizer que o 

crtico procurou enfatizar os aspectos pitorescos, incomuns, -que na vida de Proust nao 

foram poucos, tendendo por isso a um certo sensacionalismo 

O mesmo nえo se pode dizer de Roberto Alvim Correa652, que reuniu observa96es 

consistentes, ainda que "clssicas" dentro da crtica proustiana international 

Ele ressalta que o pessimismo proustiano n乞o exclui o aspecto c6mico do texto e 

assinala a imensa curiosidade de Proust em rela9えo a si-mesmo e aos outros. So 

comentadas as u ltimas pginas do Tempo Reencontrado [sic], onde esto descritos os 

estragos fisicos e morais que o tempo provoca nas pessoas. Ele observa tambem que, na 

obra proustiana, o amor 6 uma doen9a, cujo sintomae o ciume. Caracteriza a obra como 

moralista, porque ela estuda as paix6es humanas, explorando temas como a infncia, a 

insatisfa9乞o, a arte, a dificuldade da comunica9乞o, a morte, as intermit6ncias do cora9o 

Assim, Proust descobriu que, para viver em profundidade, n乞o dependia de uma decisao da 

intelig6ncia mas de uma forma de memoria tributaria de sensa96es, cujo trecho ilustrativo 

capital 6 o do cha com madeleines 

651

1971.撫Geraldo Galai da Tarde.認Marcel Proust. O Estado de So Paulo, S含o Paulo lojul 
652 CORREA, Roberto Alvim. Ainda 6 tempo de Proust. Jornal do Brasil, Rio de JaneirolO jul. 1971. Caderno B, p. 4-5. 
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Tamb6m Magalh乞es Jnior653 trata de variados aspectos da obra proustiana, 

procurando demonstrar sua importancia na literatura francesa. Al6m dos comenthrios 

habituais referentes ao romance (personagens, chaves dos personagens, indiferen9a inicial 

dos contemporneos, reconhecimento a partir do Premio Goncourt e outros ja 

mencionados), o texto traz os dados biogrficos mais seguidamente repetidos 

No entanto, duas observa96es merecem destaque. A primeira assinala que o diretor 

italiano Luchino Visconti estava realizando um filme sobre a Recherche, previsto para ser 

lan9ado em 1971, ano do centenario. No entanto, o crtico parece duvidar que o fato possa 

se consumar, em fun9ao das dificuldades apresentadas pela obra proustiana, difusa e 

digressiva, a realiza9乞o de uma sintese cinematografica. Realmente, Visconti desistiu da 

empreitada, como ja foi dito em item anterior 

Outra observa9乞o que n乞o teve confirma9乞o nos anos que se seguiram, foi a da 

organiza9乞o de um Dicionrio de Marcel Proust, a ser feita por Josu6 Montello a pedido de 

um editor franc6s. O escritor brasileiro estaria ocupado em organizar tal obra, reunindo 

fichas sobre os personagens, as id6ias, as met自foras e as singularidades estilisticas do 

romancista, mas at6 o presente momento n乞o temos outras noticias dela 

Em 1977, Hermenegildo de S自  Cavalcante654 retoma os conceitos fundamentais de 

Proust, abordando aspectos consagrados pelas crticas francesa e brasileira 

No artigo, a Recherche6 apresentada como uma dupla analise: de uma sociedade 

em decad6ncia e da alma humana. O autor ressalta que os conceitos de tempo e memoria 

sofrem modifica9ao radical, distinguindo-se ali a memoria voluntaria comandada pela 

inteligencia, da mem6ria involuntaria que desperta quando 6 atingida a sensibilidade. O 

sentido da busca, que caracteriza o romance, nao 6 apenas reviver o passado, mas procurar 

o tempo puro, aquele sem medida, interior. Referindo-se a Trist乞o de Athayde, o texto trata 

a dissocia9ao da personalidade como ponto de partida da psicologia proustiana. Boa parte 

do artigo 6 dedicada a explicar as dificuldades que o romance tem apresentado aos seus 

653 MAGALH ES J〕NIOR, op. cit., {197-J 

654 CAVALCANTE, Hermenegildo de Sd.d Os conceitos fundamentais de Proust. Tribuna 
da Imprensa, Rio de Janeiro, 13 out. 1977, p. 9 
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leitores e alguns conselhos de como proceder para alcan9ar o prazer da leitura. Tambem6 

enfocado o processo de cria9ao dos personagens, resultado da fusao de seres reais e do 

pr6prio autor 

Finalmente, podemos dizer que se trata de um estudo de contedo liter自rio, mas de 

carater jornallstico, pois seu objetivo evidente 6 ainda o de divulgar a obra proustiana ao 

leitor brasileiro. 

Identico objetivo tem a tradu9をo de uma reportagem do crtico italiano A 

Bertolucci655, que apresenta o romance de Proust presumivelmente para pessoas que nunca 

o leram, tentando motiva-las e orienta-las na leitura. Isto nos leva a supor que tambem na 

Italia permanecem as dificuldades com a compreens乞o da obra proustiana 

Um trecho introdut6rio, que se pretende talvez "iniciatorio", prende-se 

essencialmente a obra, tomando Dii ct de chez Swann como exemplo. Depois, o crtico 

italiano compara o romance a uma sinfonia e a uma catedral, compara96es que so 

"chav6es" na crtica de Proust. Questiona o g6nero da obra, que n乞o se assemelha aos 

romances que a antecederam, nem aos que a seguiram. Refere-se 良  dificuldade em resumir o 

enredo, ilustrando o fato com o caso do dramaturgo ingls Harold Pinter, que desistiu de 

extrair dali um roteiro cinematografico. Limita-se, entをo, a resumir a trama do primeiro 

volume. 

Apresenta varios dados sobre a recep9乞o de Proust na Fran9a que ja foram referidos 

nessa pesquisa, exceto uma observa9乞o sobre o desinteresse pela obra na decada de trinta, 

atribuldo ao predomnio da literatura engajada. O texto diz que Walter Benjamin escreveu 

em defesa da obra proustiana em resposta a uma opini乞o negativa de Jean-Paul Sartre, 

apesar de ser, ele tambem, marxista. Encontram-se ainda indica96es de algumas crticas 

italianas, da biografia de George Painter, e da tese de Alvaro Lins, provavelmente 

introduzida ali pelo tradutor brasileiro. 

No que se refere a tradu9ao da Recherche para o portugus, apesar do longo tempo 

decorrido desde a primeira edi9瓦o, novos comentarios surgiram por ocasio de uma 

655 BERTOLUCCI, A. O mundo de Marcel Proust. Tradu車o de Magalhes J丘nior 
Manchete, Rio de Janeiro, [s. d.]. Se9合o Viagens imagindrias 
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reedi9ao em 1981. Ela foi anunciada com entusiasmo por Tania Franco Carvalhal656, que 

louvou a reedi9乞o da tradu9ao, feliz empreendimento da editora Globo nos anos cinquenta 

O titulo do artigo 6 sugestivoー  "Proust mais uma vez" - e caracteriza a tentativa de 

apontar as raz6es da presen9a constante do autor no contexto da literatura brasileira 

Enfoca as caractersticas e o processo de composi9乞o do romance proustiano, assim como 

algumas peripecias da tradu9乞o para o portugu6s 

Na opiniをo da autora, o desafio de traduzir a linguagem proustiana teve resultados 

compensat6rios, porque foram escolhidos tradutores a altura do trabalho. Sem se 

preocuparem obsessivamente em escolher a palavra exata, procuraram transpor o estilo 

original para o discurso traduzido 

Como outros crticos assinalaram, entre eles Augusto Meyer, tamb6m Tania Franco 

Carvalhal observa que a primeira grande dificuldade come9a na primeira linha do romance, 

em que o original traz o Pass Compos, sem similar em portugu6s: "Longlemps, je me suis 

couche de bonne heure..." A jun9乞o do presente do auxiliar com o particpio passado 

cont6m a no9乞o do duplo crit6rio de tempo que Proust explora em sua obra, na qual o 

presente se funde com o passado e o dilata. Mrio Quintana optou por: "Costumava deitar- 

me cedo", enfatizando a id6ia de repeti9乞o. Assim, mesmo sem ser o termo exato, o 

tradutor resguardou a id6ia do autor, que intenta resgatar o passado para, atualizando-o, 

dar sentido ao presente. Como se v6,6 aqui retomado o pensamento de Meyer no que se 

refere ao tempo verbal 

O romance de Proust foi considerado por uns como simbolista, como o fez Edmund 

Wilson, por outros como impressionista e nesse caso a pesquisadora gaucha cita A. Hauser 

Segundo ela, as duas no96es repercutem em toda a estrutura9乞o da narrativa. Todo o 

universo literario da obra proustiana se constroi contra a passagem do tempo e o u nico 

recurso capaz de det6-la 6 a cria9乞o artlstica, porque fixa um mundo que tende a dissipar-se 

Mais uma vez, o tempo - sua fusao entre o passado e o presente -6 apontado 

como tema fundamental da obra proustiana. O u nico tema que, segundo o artigo em 

656 CARVALHAL, Tania Franco. Proust mais uma vez. Correio do Povo, Porto alegre, 
15 ago. 1981. Sup. lit. Letras e Livros. 
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quest乞o, compete com esse no - interesse da narrativa 6 o do pr6prio romance, onde a 

consci6ncia do fazer literrio 6 parte integrante da composi9ao da obra 

Outra analise, suscitada pela mesma reedi9ao e assinada por Alfredo Mesquita657,6 

mais pessimista quanto aos crit6rios da tradu9乞o brasileira. As impress6es do crtico nao 

foram boas, ele nao sentiu identifica9ao entre o tradutor e o autor vertido. Na sua opini乞o, 

mesmo sendo poeta, M自rio Quintana nao conseguiu encontrar em portugu6s o equivalente 

para a prosa musical de Proust. As frases longas e sinuosas, lembrando os arabescos 

pr6prios do art nouveau, n乞o encontraram similares na forma traduzida, perdendo-se com a 

tradu9豆o a atmosfera peculiar ao mundo de Proust 

Ha tambem observa96es quanto a tradu9乞o dos titulos - Du c6t de ... por No 

caminho de... quando, na opini豆o de Alfredo Mesquita, deveria ter sido O lado de..., 

significando orienta9乞o ou tend6ncia da pr6pria vida do Narrador 

So ainda assinaladas algumas imperfei96es pequenas, mas "antiproustianas". Para o 

crtico, a tradu9ao soa falso, sobretudo nos dilogos, em decorrencia do emprego da 

segunda pessoa do singular, que lhe parece mais portuguesa que brasileira. Na verdade, o 

uso do "tu" n五o 6 bem aceito pela maior parte dos brasileiros que, salvo no Rio Grande do 

Sul e em Santa Catarina, usam o pronome "voc6". Por isso, para Mesquita, o registro 

empregado na tradu9乞o assemelha-se mais ao portugus de Portugal e soa pouco 

"brasileiro"658. 

Outra ressalva, esta bem procedente, refere-se a mudan9a do pronome de 

tratamento de "tu" para "voc6", a partir do quarto volume, quando a tradu9乞o passou a ser 

feita por Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e Lucia Miguel Pereira. O 

emprego do pronome "voce", usado pelos -tradutores nos demais volumes, quebrou a 

unidade da tradu9乞o, procedimento inadmissivel em se tratando da obra proustiana 

657 MESQUITA, Alfredo. Traduzir Proust. Leia Livros, [S. 1.], jun. 1981, P. 20. 

658 No entanto, quando da primeira edi頭o, em 1948, tal ressalva no foi feita pelos 
crticos. Estariam eles, na poca, mais familiarizados com os textos portugueses e nきo 
estranharam tal registro? 
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Al6m dos inconvenientes apontados, Alfredo Mesquita da um interessante 

depoimento sobre a recep9ao de Proust em S乞o Paulo, aproveitando a ocasiao do artigo 

para relembrar os tempos da Livraria Jaraguえ  (1942 a 1957), onde 

"［…］ os 'fi6is' puxados por M自rio de Andrade, comentavam, 
animadissimos, o romance proustiano. Tamb6m a nova gera9乞o, isto 
6, os rapazes da revista Clima, apelidados por Oswald de Andrade de 
'chato's boys' [sic], tomavam parte na acalorada discuss乞o."659 

Explica que, entre o grupo de Clima, destava-se Ruy Galv乞o Coelho, que se 

consagrara publicando um artigo sobre Marcel Proust no primeiro n立mero da revista. Conta 

tamb6m que, na sala ao lado da livraria, as mulheres demonstravam conhecer bem o 

assunto, sobretudo Cristiane Lacerda Soares que brilhara no programa da TV Tupi - O 

c'u' o limite - respondendo sobre o escritor francs. Comenta que, a intelectualidade 

paulista da 6 poca que, manifestando certo esnobismo literrio, referia-se aos personagens 

do romance de Marcel Proust como se fossem pessoas conhecidas suas ou amigos de longa 

data. 

Falando da vida de Proust baseado em sua correspond6ncia, Mathieu Lindon660 

defende o principio de que esse romance nao representou um sacrificio da vida de seu autor, 

como muitos crticos afirmam. Ao contrario, a obra tornara-se a pr6pria vida de Proust que 

s6 se sentia sacrificado quando fazia algo que n乞o estivesse intimamente a ela relacionado 

Pela an自lise da correspondencia, o critico verificou que Proust nada tinha a sacrificar 

quando escrevia sua obra, porque esta tornara-se a totalidade de sua existencia. A obra 

estava adiantada em rela9ao a propria vida do escritor, que se considerava sem esperan9a 

em rela9ao ao mundo e s pessoas em geral. Quando dedicou-se realmente a escrever, essa 

tornou-se sua u nica raz乞o de vida. 

Assim, em carta a Mme Strauss (21-07-1906), Proust afirma que tudo o que sonhou 

se tornava para ele cada vez mais inacessivel, refletindo um retraimento progressivo de sua 

vida e de suas rela96es com o mundo. O desaparecimento de sua vida real, social, seguiu o 

659 Ibide,n, p. 20 

660 LINDON, Mathieu. Proust e as cartas. Folha de So Paulo, S豆o Paulo, 20 ago. 1988, 
p. G2-G4. 
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destino de sua vida amorosa. Com  a morte de Agostinelli, morreu parte dele mesmo. Isso 

ele confessa a Reynaldo Hahn, dizendo-lhe em carta (24-10-19 14) que, se um dia tivesse 

que formular tais coisas, seria sob o pseud6nimo de Swami, mas que, ha muito, a vida s6 lhe 

oferecia acontecimentos que j自  descrevera 

Por isso, Mathieu Lindon conclui que a Recherche invadiu a vida de Proust, onde 

toda a atividade possivel foi reservada a obra 

Em 1991, por ocasio da passagem dos 120 anos de nascimento do escritor francs, 

novos textos seguem a mesma i ndole revisionista, isto 6 , rev6em dados biogr合ficos, dados 

sobre a recep9乞o no Brasil e no exterior, assim como as caractersticas e os principais 

conceitos da obra proustiana 

Em comemora車o ao evento, enviamos ao jornal Didrio Catarinense um texto66' 

tratando da obra e do autor, ressaltando a sua importncia para a literatura ocidental, sua 

contribui9をo para a literatura brasileira e a forma como foi recebida no Brasil 

Outro artigo662 foi publicado no mesmo jornal, tamb6m com observa96es gerais 

sobre a pessoa de Proust e sua obra, visando sobretudo o leitor n乞o iniciado no assunto. 

Devemos ainda assinalar que nenhuma outra caracterstica da obra proustiana 

continua a ser tao repetidamente comentada quanto o problema da "dificuldade" que ela 

apresenta aos leitores. A esse respeito, um artigo de Jos6 Maria Can9ado663 relembra as ja 

referidas receitas de leitura e sugere alguns pontos a serem considerados para um bom 

aproveitamento. Segundo o critico, mesmo nos tempos atuais, o romance conserva .o ar 

"abrupto e desconhecido" que apresentava aos leitores de 1912, quando provocou a mais 

famosa desistencia de um leitor diante de suas pginas: a de Andr6 Gide. Se por um lado, 

conta com devo96es apaixonadas, por outro, ja nas primeiras phginas, assusta muitos 

leitores. Mas a debandada inicial proporcional ao fascinio que desperta a distancia 

661 OLIVEIRA, Maria Marta Laus P. Os 120 anos de Proust. Didrio Catarinense, 
Florian6polis, 10 jul. 1991, P. 6. [publicado tambdm em ltima Hora, Rio de Janeiro, 
23ju1. 1991, p. 2]. 

662 PORTANOVA, Eduardo. Marcel Proust. Didrio Catarinense, Florian6polis, 10 jul 
1991. Sup. Variedades, p. 1. 

663 CANCADO, Jos6 Maria. Modos de ler a Recherche. Folha de So Paulo, Sまo Paulo, 
17 ago. 1991. Letras, p. 4-5. 
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Sem afirmar qual o procedimento ideal, o crtico prop6e algumas id6ias. Primeiro, 

no tomar o livro pelo que ele nao d , ou seja, uma express乞o de devo9ao a nobreza 

europ6ia. Criam tambdm problemas aos leitores, o tamanho, o tipo e a arma9乞o das frases, 

assim como a relatividade na apresenta9乞o do tempo, que nao 6 mostrado 

cronologicamente, mas como 6 vivido pelo romancista. Por6m, ele aconselha, nao ha 

porque apressar-se, o autor esta apenas dando a volta pelo lado oculto da realidade, 

mostrando um sentimento por todas as suas faces 

8.4. Ensaios criticos 

Al6m dos artigos acima referidos, encontramos estudos literrios apresentando 

contribui96es novas a exegese da obra proustiana. Sao ensaios divulgados em jornais de 

grande circula9乞o, demonstrando que existe um publico leitor de jornal bastante interessado 

nesse tipo de publica9乞o, mais literaria que jornalistica 

Remanescente do perodo a ureo dos rodap6s literrios, um texto assinado por 

Augusto Meyer664 procura na posi9ao psicol6gica de Proust um aspecto que o filie ao 

Barroco. Enfoque altamente renovador, se considerarmos que at6 ent乞o o romancista 

franc6s era sistematicamente relacionado ao simbolismo e ao impressionismo 

Meyer ve o romance de Proust como uma superposi9乞o geol6gica de vhrias camadas 

diferentes, cada uma trazendo caractersticas de movimentos literarios passados. Em uma 

delas, ele encontra vestigios do Barroco, sobretudo na obsessao pela fugacidade das coisas 

Observa que Jean Mouton ja apontara, em seu livro sobre o estilo de Proust, o preciosismo 

de certos trechos da Recherche. No entanto, deixando de lado a questao do preciosismo do 

estilo, Meyer prop6e que o pr6prio tema do romance e a posi9ao psicol6gica do autor - o 

tempo perdido, a obsessao do tempo como pura evanescencia, o apego a sensualidade do 

instante, as horas que voam, a vida mais sonhada que vivida - podem filih-lo ao Barroco 

Ele lembra que, no genuino pensamento barroco, encontrava-se a polaridade Tempo 

e Eternidade. A arte era engajada, pois em vez de servir a si mesma, consagrando a 

664 MEYER, Augusto. O dono da ilha. Correio do Povo, Porto Alegre, 01 mar. 1964, 
p. 12. 
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personalidade do artista, servia 良  f cat6lica. Em Proust, na falta da f cat6lica, o vigor da 

trag6dia se concentra no tempo que passa. O barroquismo de Proust nao se filia a esta 

trag6dia que chega ao paroxismo. Seu modelo ideal na mitologia shakespeareana seria 

Pr6spero, o bruxo dono da ilha e de si mesmo que, embora sinta profundamente a 

fligacidade das coisas, aceita-a como espetaculo necessrio, transfigurando-a pela arte 

literaria. Como Pr6spero, tambdm Proust viveu em uma cela indevassvel, esconjurando 

seus baixos instintos pela intui9乞o po6tica. Procurou fazer uma alquimia subjetiva de seus 

sonhos, decifrando em sua obra mensagens de aceita9豆o e renbncia 

Esse apego de Proust a "sensualidade do instante", que Tristao de Athayde e outros 

que lhe seguiram a trilha caracterizaram como a busca ao "tempo puro", levou o estudo da 

obra proustiana ao encontro das teorias filos6ficas de Bergson sobre a "dura9をo". Vimos 

em capitulos anteriores que as rela96es entre o romance de Proust e a filosofia de Bergson 

foram analisadas por diferentes crticos, entre eles Augusto Meyer 

No entanto, um ensaio de George Poulet665 - L毎フace proustien - veio explorar 

um a ngulo novo da questao. Ele procura mostrar que, assim como partiu em busca da 

recupera9ao do tempo passado, Marcel Proust procurou tamb6m fazer reviver os espa9os 

perdidos. Esse aspecto diferencia drasticamente os conceitos proustianos da filosofia de 

Bergson, que n乞o aceita a id6ia da metamorfose do tempo em espa9o, enquanto Proust fez 

dessa id6ia um dos principios de sua arte 

Leyla Perrone-Mois6s666 trata o tema em um texto suscitado pelas id6ias expostas 

no livro de George Poulet. Apesar do carter de resenha, o procedimento analitico 

extrapola o limite de simples descri9乞o e aborda um aspecto inovador dentro da crtica 

brasileira at6 aquele momento 

Segundo o livro de Poulet, assim como os momentos do passado e as lembran9as, 

tamb6m os lugares vao e voltam na obra de Proust, que procura reencontrar o lugar perdido 

da mesma forma que procura reencontrar o tempo perdido. A mem6ria involuntaria traz 

665 POULET, George. L'espace proustien. Paris: Gallimard, 1963 

666 PERRONE-MOISES, Leyla. A procura do espa9o perdido. O Estado de So Paulo, 
So Paulo, 16 fey. 1965. Sup. lit 
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uma imagem do passado a consciencia, que a localiza. No epis6dio da madeleine afloram 

todo o territ6rio de Combray, a igreja, as casas, as pessoas e at6 as flores 

Esse ato de recupera9乞o do espa9o se da em duas etapas no romance: primeiro 

ocorre a vacila9をo, depois a localiza9乞o. A vacila9えo ocorre quando a lembran9a ainda nきo 

foi levada a consci6ncia. D-se ent乞o a fus乞o do espa9o do presente com o espa9o do 

passado, mas o sujeito no consegue estabelecer de imediato a rela9をo entre esses dois 

espa9os e sente uma vertigem. Nesse fen6meno, ele trope9a entre dois lugares diferentes, 

assim como entre dois momentos. 

A localiza9乞o 6 o segundo momento do ato de lembrar, sendo tamb6m de 

fundamental importancia na cria9をo do universo proustiano. As personagens aparecem 

sempre situadas em uma paisagem, esta funcionando como pano de fundo daquelas, e 

sempre associadas umas a s outras. Assim, Marcel associa Albertina ao mar de Balbec, como 

tamb6m o nome das pessoas s乞o associados no espirito dele a fra96es especificas de espa9o 

Conforme George Poulet, a representa9乞o do mundo na Recherche 6 fragmentaria, 

pois lugares e pessoas sao fraccionados na obra em dezenas de imagens diferentes entre si, 

em fun9乞o das intermit6ncias da mem6ria e das intermitencias do cora9乞o. Sendo 

suspensiva, a mem6ria recupera o passado por fragmentos, enquanto que sをo os 

sentimentos do Narrador que determinam o valor das pessoas e dos lugares lembrados, 

variando de 6 poca para 6 poca. A fragmenta9ao 6 a causadora das distancias que se 

estabelecem entre os seres, seja entre classes sociais ou entre individuos apaixonados 

Proust tenta anular as distancias por diferentes processos. Predominam dois deles: o 

deslocamento e a justaposi9乞o. No primeiro caso incluem-se as viagens, tentativas de ligar 

lugares diferentes, s vezes, inalien自veis. Procura aproximar coisas e seres, mas consegue 

apenas torna-los vizinhos. As cenas descritas no romance permancem compartimentadas, 

caracterizando o processo da justaposi9乞o na pr6pria composi9乞o da obra 

Assim, at6 o fim da Recherche, nem o tempo nem o espa9o sao completamente 

reencontrados, pois apenas fragmentos sao recuperados. Caso contrario, sua busca teria 

sido alcan9ada logo no primeiro epis6dio, o da madeleine, no inicio do romance 
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Ainda segundo as id6ias de George Poulet apresentadas por Leyla Perrone-Mois6s, 

se a continuidade 6 a principal caracterstica da "dura9ao bergsoniana", ent豆o a concep9o 

do tempo em Proust6 oposta え  concep9包o do tempo em Bergson. Para o fil6sofo,6 

necessario destruir o espa9o para se chegar 良  dura9乞o pura, pois o tempo transformado em 

espa9o perde a continuidade que caracteriza a dura9o. Isto 6 exatamente o que faz Proust, 

criando com isso uma falsa dura9o 

Para Leyla Perrone-Mois6s, as 自  ltimas pginas do romance sao as que melhor 

documentam a concep9ao espacializada do tempo. Ha ali v合rias afirma96es que podem 

exemplificar o processo, inclusive sua u ltima frase, embora George Poulet n乞o tenha 

recorrido a elas. 

No entanto, a pesquisadora adverte que 6 dificil imaginar um romance onde o tempo 

no seja espacializado, porque o romance n乞o pode ser abstrato e ai reside sua maior 

diferen9a em rela9乞o ao texto filos6fico. Assim, n乞o se pode dizer que Proust apresenta a 

dura9乞o pura, apenas que apresenta alguns momentos de intui9乞o dessa dura9ao, em que6 

apreendido o sentimento da continuidade do tempo 

Outros romances, como os de Joyce, Virginia Woolf e Huxley, utilizando-se da 

t6cnica do mon6logo interior, chegaram mais pr6ximos da dura9をo pura de Bergson que o 

pr6prio Proust. Enquanto na obra proustiana o tempo est自  realmente dividido em passado e 

presente, nas obras daqueles romancistas, as 6 pocas coexistem num "presente de 

eternidade". Dessa forma, George Poulet 6 mais radical que seus antecessores que trataram 

das rela96es entre os conceitos de Proust e Bergson, porque os apresenta como 

incompativeis 

Em fins da d6cada de sessenta, outra mulher marcou sua presen9a na crtica 

proustiana brasileira: foi lone de Andrade, ja citada em capitulos anteriores. Em artigo667 

publicado em 1969, ela aproftindou a compara9乞o entre Proust e Machado de Assis feita 

por Augusto Meyer na d6cada de trinta, depois retomada por L丘cia Miguel Pereira na 

667 ANDRADE, lone. Machado de Assis e Proust: aproxima9es. O Estado de So Paulo, 
So Paulo, 02 ago. 1969. Sup. lit 
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conhecida biografia do romancista brasileiro. Tal compara9乞o foi referida em capitulos 

anteriores e sabemos que muitos crticos brasileiros a repetiram em ocasi6es diversas 

lone de Andrade prop6e-se a determinar os pontos em comum entre os dois 

romancistas que foram marcos referenciais nas literaturas de seus paises. Os primeiros 

pontos de contato assinalados referem-se a dados biogrficos: antes de atingirem a 

maturidade intelectual, ambos foram jornalistas, publicaram cr6nicas, artigos e crticas 

liter自rias. Descobriram cedo o teatro e tornaram-se seus grandes admiradores, sobretudo do 

teatro de Shakespeare 

A partir de entをo, analisa comparativamente as obras e os tra9os das duas 

personalidades, advertindo que trabalhara com elementos paralelos, mas n乞o identicos 

Observa que em ambos, a atmosfera da fic9ao se acha impregnada da atmosfera da cidade 

em que viveram: Rio de Janeiro e Paris. No entanto, com o passar do tempo, os dois 

romancistas viraram as costas s paisagens objetivas e se voltaram para a paisagem interior; 

escreveram quase sempre a noite, em estado de vigilia; nos dois, a consci6ncia da 

proximidade da morte aprimorou os valores culturais, em detrimento dos valores da 

juventude e foi na idade madura que escreveram suas obras-primas. Suas personalidades 

artisticas se opunham 合  imagem que faziam deles seus contemporneos: homens franzinos, 

polidos e inofensivos, nos quais era dificil identificar tal capacidade criadora 

Segundo a crtica, Machado diferencia-se essencialmente de Proust quando se deixa 

fascinar pela descontinuidade do ser e pela oposi9ao entre ser e parecer, enquanto Proust 

procura a unidade atrs das manifesta96es contradit6rias de uma mesma personalidade668 

Ela ressalta ainda que Machado e Proust tiveram consci6ncia de suas enfermidades (a 

epilepsia e a asma respectivamente) e lutaram contra a brevidade do tempo que lhes restava 

para poder completar sua obra literaria. Mergulharam ambos no passado, de onde foram 

tirar duas importantes protagonistas: Odette e Capitu.u A paix乞o de Swann e Bentinho 

termina com a mesma desilus乞o diante da impossibilidade de conquistar, al6m do corpo, 

668 Tal observa9ao 6 polemica, porque Proust tambm explora extensivamente as 
alternancias do estado de espirito em uma mesma pessoa, o que o leva diretamentea 
descontinuidade do ser. Na verdade, a unidade que ele procura est na presen9a dessa 
diversidade em todos os seres humanos. 
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tambdm a alma de suas amadas, o que os leva a se consumirem no mais terrvel cibme 

Apesar de tudo, a atitude de Machado e Proust em rela9ao a mulher era de simpatia, pois o 

comportamento do sexo feminino lhes parecia desconexo, o que os fascinava 

Mais que o contexto hist6rico・social, Machado e Proust exploraram a alma humana 

na analise de seus personagens, aspecto em que o sentido do c6mico e o gosto pelo humor 

revelam a natureza do escritor. Nesse ponto os dois romancistas se aproximam. Por6m, em 

Proust, o c6mico depende mais dos dilogos que das descri6es, enquanto que o humor de 

Machado prov6m dos comentarios da narrativa, ao estilo dos escritores do s6culo XIX. No 

entanto, ambos fazem sorrir num estilo え  moda inglesa, gratuitamente, sem inten9乞o de 

corrigir os costumes que ridicularizam, apenas tentando tornar menos duros certos tra9os 

mesquinhos do comportamento humano. 

Tao interessante quanto o que acabamos de apresentar e mais original 6 o tema do 

estudo669 publicado por lone de Andrade um ano depois. Ali, ela analisa o papel 

desempenhado pelas cores na obra proustiana, que funcionam como uma verdadeira 

linguagem, dizendo mais que muitos dialogos para aqueles que tem sensibilidade de 

compreend6-las 

A autora fixa-se na importncia das cores para a cria9乞o dos personagens da 

Recherche, onde as descri96es do aspecto fisico e os estudos dos retratos psicol6gicos 

oferecem vasto material de pesquisa 

Na composi9乞o dos personagens, Proust raramente indica a lei do seu 

comportamento, procedendo em geral por hip6teses. Para levantar tais hip6teses, o escritor 

recorre a sImbolos, a uma linguagem figurada e afetiva, onde o tema das cores assume 

grande valor. Assim, a cor que individualiza Odette 6 o lil自s, cor da moda, simbolo sempre 

aliado a mulher da belle poque. Para mostrar a indiferen9a da Duquesa de Guermantes em 

rela9乞o ao sofrimento de seu amigo Swami, Proust a apresenta vestida de vermelho, o que 

impressiona o leitor. Os trajes da duquesa s乞o em geral em tons puros (branco, negro, 

669 ANDRADE, lone. A linguagem muda das cores em Proust. O Estado de So Paulo, 
Sきo Paulo, 25 abr. 1970. Sup. lit. 
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vermelho); somente quando o Narrador a visita ela usa trajes em tons past6is ou esta 

envolta em brocados italianos confeccionados por Fortuny, o grande costureiro da 6 poca 

Assim como Monet procedeu na pintura de suas catedrais, Proust focaliza Albertine 

em sucessivas imagens, opostas conforme a incidencia de luz. Ora, assume tons plidos, 

desbotados pelo cansa9o ou pelo 6 cio; ora, moreno, cheio de sol; s vezes, roseo de 

confusao e delicadeza, refletindo as diferentes personalidades que nela coexistem de acordo 

com a visao de Marcel. 

Tamb6m as metaforas trazem sua for9a e beleza pelo emprego de express6es de 

cores. O 立  ltimo volume da Recherche tem os tons da agonia e da morte, predominando a 

cor cinza, que cria uma atmosfera de realismo fantastico, quando conjuga tons lilazes, 

negros e roxos com brancos fantasmag6ricos. O tempo recuperado 6 indicado como 

"incolor", as faces envelhecidas s乞o cor cinza pl自mbeo, os cabelos s豆o cinza quase brancos, 

a ilumina9乞o difusa dos olhos tem as cores profticas da velhice na proximidade com a 

morte. O cinza, mistura de claro-escuro, de trevas e luz, de ausencia de cor, de preto- 

tristeza com branco-alegria 6 a cor proustiana por excelncia 

Como se ve, a obra de Proust tem sido analisada sob os mais diferentes pontos de 

vista: est6tico, imagistico, filos6fico, psicol6gico, 6 tico. No entanto, na opinio de Franklin 

de Oliveira670 ainda que muitas analises tenham levado a conclus6es originais e valiosas, elas 

teriam alcan9ado outra dimens豆o se nao tivessem omitido a teoria de valores proustiana 

O ensaio "O mundo da rosa esterilizada" traz contribui96es novas quantoa 

importancia da obra proustiana dentro da literatura e a coloca no centro da problemtica 

existencial do ser humano nesse fim do s6culo XX. Segundo ele,6 possivel definir a 

Recherche como algo mais do que uma simples "odiss6ia introspectiva", defini9乞o de Pierre 

Clarac. A Recherche deve ser definida como um romance de "'ducation sentirnentale ", 

onde esta inserida uma pedagogia do sentimento, cujo objetivo 6 mostrar que a vida humana 

s6 adquire significado quando vivida sub specie aesthetica 

670 OLI\'EIRA, Franklin de. O mundo da rosa esterilizada. Correio da Manhd, Rio de 
Janeiro, 16 out. 1971. Anexo 
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Assim, embora o sociologismo vulgar tenha atribuido o denso teor sociol6gico da 

obra proustiana ao fato de ter sido o romance da decomposi9言o da aristocracia europ6ia, 

seu valor social vai al6m. Ele est自  no seu empenho contra a "expropria9乞o da consci6ncia do 

homem" e nao apenas na tentativa de descobrir as leis gerais do comportamento humano 

Portanto, a luta contra a reifica9ao humana coloca o romance de Proust no centro da 

problemtica do homem nesse fim de s6culo. 

O crtico observa que Thomas Mann ja havia escrito o romance do fim da alta 

burguesia doze anos antes de aparecer o primeiro volume da Recherche. Os romancistas 

alem乞o e franc6s procuraram revelar o papel da arte como anunciadora da instaura9ao de 

uma nova ordem, n乞o simplesmente confirmadora da ordem estabelecida e mostraram que a 

autenticidade do homem esta na ventas aesthetica. 

Assim, a Recherche n乞o6 nostalgia, mas procura de vida autentica,a nsia de 

penetra車o na plenitude de uma vida mais verdadeira que aquela que se vive por hbito. A 

analise, segundo a qual a obra proustiana apresenta um panorama da Fran9a na Terceira 

Republica, negligencia o que ha de mais importante sociologicamente no romance, isto6 

"[...] a radical incompatibilidade entre o homem e uma ordem social 
fundada na aliena9をo das rela96es humanas, ordem que, ao instaurar 
a reifica9乞o, decreta a corrup9をo de todas as regi6es em que nos 
movemos." 

Por essa ordem estabelecida, o universo se faz estranho ao homem, o cosmo6 

reduzido a mero cenrio e o pr6prio homem acredita que a u nica realidade do mundo d o 

seu eu, afundando assim na solid乞o. A n乞o comunica9きo torna-se a experi6ncia fundamental 

e ignora-se a comunh乞o consigo-mesmo e com os outros homens. E o mundo da ausencia, 

da "rosa esterilizada", onde a b nica certeza possivel 6 o continuo fluir das coisas pois sabe- 

se que nada retornar自  ou sera como foi 

Franklin de Oliveira atribui a obra proustiana um carater ag6nico, cuja luta para 

tentar atingir o absoluto transforma-a numa revolta contra a impot6ncia ontol6gica. Para 

ele, a Recherche nao 6 apenas uma vis乞o acomodada desta impot6ncia, mas uma rebelio, 

uma insurg6ncia contra as determina96es sociais que condicionam o homem. Lamenta que 
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os grandes crticos de Proust n乞o tenham levado em considera9乞o a teoria de valores que 

sua obra encerra, a concep9乞o de vida que ela cont6m - um modo de vida que se cumpre 

como tensえo, esfor9o, heroIsmo i ntimo 

Para o crtico-fil6sofo, o romance de Proust mostra o continuo destro9ar das coisas, 

fazendo uma radiografia do mundo da aus6ncia. Ali, a rememora9乞o 6 uma categoria 

existencial decisiva, pois relembrar 6 conquistar o tempo, dom-lo numa a nsia de presen9a 

Proust busca deter os momentos privilegiados recorrendo a recorda9乞o, pela qual a vida 

toma posse de si mesma, protege sua integridade e deixa de ser o perptuo adeus a s pessoas 

e s coisas. Finalmente, Proust transforma a arte em instancia de julgamento da existencia 

humana, uma vez que atrav6s da arte, passamos de objeto a sujeito, assumimos nossa 

condi9乞o de pessoa e fugimos a reifica9乞o, isto 6 , 良  nossa condi9豆o de simples coisa 

O texto de Franidin de Oliveira 6 de fato renovador dentro da crtica brasileira, pois 

aborda a obra sob um novo を  ngulo. A anlise esth ftrndamentada em bases sociol6gicas que 

atribuem a arte uma forma de destrui9乞o das barreiras sociais. Este principio aplicado a 

Proust revela uma vis乞o nova e surpreendente de sua obra, justificando-a aos olhos do leitor 

desse fim de milnio. 

Entre os estudos que nos pareceram portadores de alguma contribui9乞o nova 

incluimos um ensaio de Leda Cunha Motta671, que consideramos valioso para uma melhor 

compreens乞o respectivamente do livro de crtica literaria - Contra Sainte Beuve - e do 

grande romance - a Recherche. A autora procura mostrar que as incompatibilidades entre 

Marcel Proust e Sainte-Beuve, expressas nas crticas de Proust, ao contr自rio do que se 

sup6e, escondem mais coincid6ncias que oposi96es entre os dois escritores franceses, 

coincid6ncias que n乞o se restringem え  s obras, mas tamb6m envolvem aspectos da vida 

O s6culo XIX tinha grande respeito por Sainte-Beuve e considerava-o seu critico 

maior. No final daquele s6culo, Proust vem execrar o velho mestre, acusando-o de n乞o ter 

reconhecido os grandes escritores de seu tempo: Stendhal, Flaubert, Baudelaire e de ter 

apreciado a literatura assinada por duques e bar6es 

671 MOTTA, Leda Cunha. Sainte-Beuve: que traste! Folhetim, Sao Paulo, 19 jun. 1983, p 
10-11. 
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Por seu lado, se Proust. soube dar o devido valor a Anatole France, Alphonse 

Daudet, Charles Pdguy e Maurice Barres, tamb6m elogiou escritores sem valor, por serem 

nobres e pertencerem ao seu circulo de amizades, como o Conde de Montesquiou e a 

Condessa Anna de Noailles. 

Alm dessas, Leda Cunha Motta aponta in自meras coincid6ncias entre os dois 

escritores franceses: o mesmo mundanismo, a mesma veleidade artistica. Observa que 

ambos mostraram tend6ncia para o g6nero retrato. Sainte-Beuve compondo seus Portraits 

de fenimes, Portraits litt'raires e Portraits contemporains, Proust dedicando-se a observar 

personagens femininas em voga, nobres ou cortess c6lebres. 

O culto pelos classicos tamb6m foi comum aos dois franceses. Sainte-Beuve foi 

professor de poesia latina no College de France e Proust tinha grande admira9乞o pela 

lingua grega. Ambos trabalharam na Biblioteca Ma.zarine, onde Sainte-Beuve foi 

conservador por oito anos, enquanto Proust, como se sabe,. esteve apenas formalmente 

ligado a eia, sem nunca ter exercido o cargo que lhe fora atribuido. Tiveram a mesma 

compulsao por escrever: os Lundis, a obra crtica de Sainte-Beuve quase duplica em 

n自mero de pginas o romance de Marcel Proust. Ambos ficaram presos ao quarto por 

motivos de sade, nos 丘  ltimos anos de vida, e escreviam no leito. Se o crtico dos Lundis 

era matinal, o romancista era notivago, mas ambos apresentavam certos hbitos viciosos, 

vistos como sua parte "fraca": Sainte-Beuve era um aficcionado por mulheres muito jovens, 

enquanto Proust era homossexual 

A autora acredita que a causa da m自  vontade de Proust para com Sainte-Beuve 

talvez esteja nessas tantas coincid6ncias. Ao inaugurar o psicologismo crtico, que seria 

mais tarde cientificamente estudado por Freud, Sainte-Beuve irritou o escritor. Irrito-o 

porque ele sentia-se atado a incerteza de suas possibilidades de escrever, fato que a 

Recherche ilustra, mostrando o quanto a vida e a fic9をo se espelham 

Assim, a situa9ao de Marcel Proust, ao escrever o ensaio contra Sainte-Beuve, vem 

apenas comprovar a teoria que procura negar: naquele momento, por volta de 1908, a vida 

literaria de Proust era apenas trope9os, ele teria que passar pelos pastiches para expurgar a 

fascina9豆o pelos autores que admirava e chegar ao seu pr6prio estilo. O texto sobre Sainte- 
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Beuve serviu tamb6m para expurgar o pr6prio Sainte-Beuve, "interrogador que lhe vai na 

alma, que o inspeciona como o seu outro". 

Como se sabe, enquanto o mtodo de Sainte-Beuve, baseado no determinismo que 

marcou todo o s6culo XIX, consiste em vasculhar a vida dos escritores, visando elaborar 

uma "hist6ria natural dos espiritos", para Marcel Proust, o livro 6 um produto de um outro 

eu, diferente daquele que manifestamos com nossos hbitos e nossos vicios 

8.5. Publicaぐ6es em livros 

Entre os textos publicados que seguiram a linha reiterativa, isto6 , retomaram 

aspectos ja discutidos, revisando-os, reapresentando-os a um p自blico leitor, est乞o tr6s 

livros. 

O primeiro, em ordem de publica9乞o,6 de Jos6 Maria Can9ado672 - Marcel Proust 

- que aponta com entusiasmo os m6ritos e as caractersticas principais do romance 

proustiano. A come9ar, pela distin9乞o entre "Proust" e "proustianismo", necessaria, 

segundo o autor, para desfazer mal-entendidos e preconceitos bastante enraizados no 

horizonte de expectativa do leitor brasileiro. "Proust"6 caracterizado como encantador e 

radical, um pesquisador em busca das essncias, "proustianismo", ao contr自rio,6 indicativo 

de afeta9乞o, diletantismo, pensamento conservador. Ele explica tamb6m a utilidade dos 

par6nteses como elementos retardadores do ritmo da frase proustiana e a significa95o 

psicol6gica desses elementos. Os parenteses no romance de Proust, assim como o post- 

scriplum na sua correspond6ncia, seriam uma demonstra9乞o de inseguran9a do escritor, 

uma protela9乞o do fim, na busca de impor um pouco mais a sua presen9a ao leitor ou 

destinatario. 

Alguns capitulos deste livro tratam de aspectos da vida do escritor francs - 

infncia, adolesc6ncia, idade adulta - estabelecendo vinculos entre a vida vivida e a obra, 

apontando na primeira indicios da g6nese de muitos epis6dios da segunda. Assim, aspectos 

da personalidade - indolncia, melancolia, extrema sensibilidade - s乞o associados a 

672 CANCADO, Jos6 Maria. Marcel Proust. So Paulo: Brasiliense, 1983, 103 p 
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epis6dios da vida do jovem escritor e, ao mesmo tempo, sem defini9ao precisa de limites, 

tamb6m relacionados a infancia e a adolesc6ncia do Narrador da Recherche.E referida a 

propens乞o pela literatura, que se manifesta desde cedo, a dispersao nos sal6es mundanos de 

Paris, durante a juventude, em meio a tentativas de escrever contos, crtica liter自ria e atd um 

romance. Somente ap6s a morte da mae, Proust partiu para a luta e elegeu a arte como sua 

forma de reden9ao. De uma certa maneira, o livro apresenta a genialidade do escritor em 

oposi9豆o 良  mediocridade do homem: o Marcel jovem e mundano opondo-se ao Proust 

maduro e doente, mas esse立  ltimo como o verdadeiro, o escritor. 

Os elementos mais importantes da concep9ao proustiana sao tamb6m considerados 

a mem6ria involuntaria, a densidade das paginas do romance, o desdobramento do tempo 

em vrios planos, o relativismo dos pontos de vista, a aus6ncia de f em Deus 

Para Can9ado, embora pare9a copioso e afetado, o m6todo de composi9ao de 

Marcel Proust 6 estrito e rigoroso. No entanto, o seu mecanismo de significa9ao n乞o6 de 

decifra9ao imediata, emerge no ato da leitura, como se o troux6ssemos em n6s, de forma 

que tal leitura se torna um verdadeiro alimento para a intelig己ncia 

Tamb6m 6 analisado o desdobramento da a9乞o do tempo em vrios planos, 

apoderando-se dos corpos dos homens e os alterando fisica e moralmente. Tal situa9乞o6 

ilustrada no romance pela matin'e Gziermanies, quando os personagens aparecem 

completamente mudados pela a9乞o do tempo 

O crtico enfatiza igualmente o relativismo dos pontos de vista, isto 6 , a pluralidade 

dos seres e das situa96es na concep9乞o proustiana. O epis6dio do beijo do narrador em 

Albertina mostra como ela 6 vista sob diferentes enfoques por Marcel. H自  no romance uma 

radical relativiza9乞o dos seres, das situa96es e das paisagens, pois todo ponto de vista6 

verdadeiro, embora diferente para cada um de n6s. Esta pluralidade de pontos de vista no 

implica na dissolu9乞o da realidade objetiva, mas na sua multiplica9o 

Finalmente, 6 observada a j自  famosa aus6ncia de Deus. No romance agn6stico 6 o 

acaso das circunstをncias que exerce o papel de divindade ordenadora dos fatos, mesmo se a 

genialidade do escritor francs acaba por aproxima-lo de Deus 
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Embora as observa96es -crticas n乞o sejam originais, porque tem suas fontes na 

crtica internacional, a forma de apresenta9乞o 6 leve e convincente, intentando levar o leitor 

a empreender uma leitura que, por tradi9乞o, afasta os menos esclarecidos 

O outro livro publicado - Introdu戸o a Proust673, de Maria Arminda de Sousa- 

Aguiar -6 uma contribui9乞o das mais importantes para a crtica proustiana brasileira nos 

ultimos anos. Sua autora estuda a obra de Proust seguindo os postulados mais difundidos na 

crtica francesa recente. Entre outros, aborda o problema dos signos segundo a visao de 

Gilles Deleuze, trata da linguagem e das figuras de estilo conforme as estudou Grard 

Genette e enfoca o problema da convergencia estilistica proposto por Yvette Louria. Estuda 

ainda a importncia do espa9o apontada por Georges Poulet, retoma alguns aspectos de 

estilo analisados por Leo Spitzer e aceita os pressupostos do estudo de Jean-Pierre Richard 

sobre o mundo sensivel de Proust. Percebe-se tamb6m a leitura dos estudos crticos 

brasileiros mais conhecidos, sobretudo da tese de Alvaro Lins, quando se trata de analisar a 

composi9乞o t6cnica do romance 

Os estudos que servem de base para a analise s乞o referidos, no corpo do texto, 

apenas pelo nome de seus autores. N乞o ha chamada em nota e a refer6ncia completa 6 dada 

somente na bibliografia. Como certas id6ias sをo integralmente retomadas por Maria 

Arminda de Sousa-Aguiar, pensamos que seria mais justo referi-las em nota 

Por6m, isto n乞o diminui os m6ritos da obra que traz ao leitor brasileiro, de forma 

resumida mas muito clara, as posi96es crticas mais atuais. A autora adota uma viso 

pr6pria, coerente do principio ao fim e ilustra suas afirma96es com cita96es retiradas do 

romance, revelando um trabalho de pesquisa individual e bem fundamentado. Assim, de 

forma simples e quase didtica, introduz o leitor brasileiro no complexo universo 

proustiano. 

Os pontos b自sicos a serem considerados na leitura do romance proustiano sao 

apresentados com clareza, alertando o leitor para a t6cnica empregada na composi9乞o geral 

da obra. Adverte-se que o Narrador Marcel nをo 6 uma pessoa, mas um personagem da 

673 SOUSA-AGUIAR. Maria Arminda de. Introdudo a Proust. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro/Alian9a Francesa, 1984, 177 p 
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fic9乞o e que fatos e lugares conhecidos pelo autor foram transpostos da realidade para o 

espa9o do romance. Da mesma forma, explica-se que os lugares da infncia e da 

adolescencia de Proust transformaram-se, na obra, em lugares privilegiados e que os 

personagens resultam da fusao de vrios elementos, com exce9乞o das figuras da m乞e e da 

av6, muito pr6ximas do real 

A autora explica tamb6m que a obra de Proust 6 composta de sete partes 

constitutivas, sendo que a circularidade - o fim do livro coincidindo com o seu incio - da 

prioridade a um movimento regressivo, em que o Narrador tem a立  ltima palavra e o passado 

aparece como o tempo privilegiado. Dai a sua constru9ao a partir do tema bsico da 

mem6ria. No esfor9o de recuperar o passado, o Narrador luta contra dois elementos 

poderosos: o espa9o e o tempo. Resolve enfrenta-los e passa a rever o itinerrio que o 

levou a escrever o livro. Na medida em que os lugares, as pessoas e os objetos sえo 

recuperados do passado pela mem6ria, o percurso 6 reconstituido e o romance se escreve, 

assegurando a vit6ria do Narrador 

O texto 6 bastante elucidativo quanto 良  t6cnica do encaixe e contribui para alertar 

sobre o valor de certos detalhes da hist6ria que, muitas vezes, passam despercebidos ao 

leitor desprevenido. Tamb6m refor9a a vis乞o da obra como uma constru9ao racional e 

complexa, motivando a leitura dos diversos volumes, no sentido de que se complete o 

quebra-cabe9a iniciado com a leitura do primeiro 

A aprendizagem de vida do her6i comp6e-se de etapas - o amor, a vida social, o 

mundo sensivel, a arte - que levam え  desilus乞o da validade destas como forma de auto- 

realiza9乞o. Por6m, n乞o se pode isol-las em fases distintas porque, se correspondem a um 

momento de maior desenvolvimento dentro da obra, ocupando ent乞o lugar privilegiado na 

existencia do her6i, interpenetram-se sempre para ressurgir reunidas no final do romance 

Em Combray, os quatro pontos s乞o assinalados: da mae e do conhecimento de 

Gilberta, ele aprende que o amor 6 sofrimento; dos Guermantes, vem o desejo de ascenso 

social; da paisagem e da vis豆o dos pilriteiros nasce a vontade de captar a essencia das coisas 

que lhe atingem a sensibilidade; da lanterna magica surge a experiencia de transformar a 

realidade pela arte 
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Maria Arminda de Sousa-Aguiar analisa tambdm as diversas fontes do amor no 

romance proustiano e todo o mecanismo mental que comanda o comportamento do ser 

apaixonado. Suas reflex6es sobre o tema s乞o ao mesmo tempo profundas, abrangentes e 

est乞o precisamente ilustradas com trechos do romance. As experi6ncias do her6i de Em 

busca do tempo perdido え  procura do amor levam-na a colocar em rela9豆o o autor e o 

Narrador, ressaltando que ambos t6m a mesma fixa9豆o neur6tica pela mae e que o 

sofrimento esta presente em todas as rela96es amorosas do romance 

Na verdade, as rela96es heterossexuais mascaram um outro sistema, repartido nos 

dois campos semanticos de Sodoma e Gomorra. O amor proustiano assume uma forma 

dualista, segundo a qual existem dois planos: o superficial e ficticio e o secreto e verdadeiro 

Nessa perspectiva, os sexos esto irremediavelmente separados e sua aparente uniao 6 causa 

de sofrimento, porque o ser apaixonado vive atormentado pelo fantasma da trai9ao do seu 

amante com algu6m do mesmo sexo. O b nico saldo positivo 6 que o amor revela-se como 

forma capaz de despertar o her6i proustiano para os valores do espirito porque, desfeitas as 

ilus6es, ele assume sua solidao e parte em busca de valores intemporais 

Em Introdu9do a Proust s乞o tamb6m analisados a vida social e o mundanismo na 

obra proustiana, aspectos extensamente estudados por Gilles Deleuze, no qual a autora se 

baseia quando afirma que o Narrador descobre que faz parte de diferentes comunidades 

Em Combray, a sociedade apresenta-se dividida em camadas que, aos olhos do 

jovem Marcel, parecem isoladas umas das outras, como verdadeiras castas. Sua familia faz 

parte da burguesia, que n乞o tem rela96es com a aristocracia, da mesma forma que 

Francisca, a empregada, pertence a uma camada social cujos membros n乞o frequentam o 

mundo dos patr6es. Por estar imbuIdo desses conceitos, o jovem cerca de prestigio, tanto a 

familia de Swann, rejeitada pela sua, como os Guermantes, aristocratas das vizinhan9as 

Proust focaliza com humor impiedoso os tra9os neur6ticos da vida em sociedade e 

mostra como alguns de seus personagens s乞o marcados pelo espirito de grupo. Tomando 

como ilustra9ao o cl dos Verdurin e a sociedade Guermantes, ele det6m-se em analisar o 

esnobismo, tra9o comum dos dois grupos 
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O tema da trajet6ria do her6i da Recherche na procura da auto-realiza9ao e da 

felicidade foi analisado por Jean-Pierre Richard em Proust ei le monde sensible e retomado 

por Maria Arminda de Sousa-Aguiar. Os elementos do mundo sensivel dao ao her6i as 

chaves desta descoberta. Ele entrev6, naquele mundo, uma maneira de se impor ao tempo e 

de se manter nele ao recriar, pela obra de arte literria, uma experi6ncia vivida 

O processo revelador das ess6ncias tem a metえfora como figura privilegiada, capaz 

de estabelecer analogias n乞o percebidas ao nvel da realidade e revelar o mesmo principio 

ou qualidade como possiveis de existir em aspectos diversos que se metamorfoseiam. De 

simples figura ret6rica, ela ascende a um plano metafisico, manifestando a liberdade do 

criador em rela9乞o a s limita96es do tempo e do espa9o 

A an自lise detalhada do valor da arte na obra de Proust, segue-se um estudo do seu 

mundo romanesco. Segundo a autora, apesar das inova96es que apresenta em termos de 

estrutura romanesca, ele pode ser considerado tradicional, porque her6i, mundo, 

personagens e a9豆o s乞o a base a partir da qual a obra se constr6i. No entanto, invertem-se 

duas posi96es habituais: o Narrador n乞o est自  voltado para o mundo, mas o mundo 6 que 

passa a existir em fun9乞o do Narrador. 

Assim, os tra9os caractersticos do romance proustiano esto na sua op9ao pelo 

ponto de vista do her6i-narrador como foco central da narrativa. Nao ha ali o cl自ssico 

retrato do personagem definido de um ponto de vista objetivo, como no romance tradicional 

do s6culo XIX. O her6i tem um conhecimento limitado do personagem que surge, ora como 

uma no車o adquirida atrav6s do consenso familiar ou social, ora como uma verdadeira 

apari9ao, reduzido aos elementos sensiveis que lhe causam impacto 

A verdade particular das coisas e das pessoas escapa a Marcel, porque 6 

objetivamente incomunicvel. Para chegar a esse conhecimento ele aplica a generaliza9o 

Parte do conhecimento do pr6prio "eu", tomando a si mesmo como modelo para chegar ao 

cerne da personalidade e a ess6ncia do real. Por isso, a analise de processos mentais como o 

sonho, a percep9乞o, a sensa9ao, a lembran9a e a imagem da origem a um comentrio 

sistemtico paralelo a a9をo. O eu da vida exterior ou afetiva e o eu do conhecimento se 

fundem na experi6ncia est6tica 
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Em termos de constru9をo romanesca, isso ocorre tamb6m quanto s descobertas do 

her6i no que se refere aos principios e leis da pr6pria matdria narrativa. O romance termina 

com uma reflexao sobre o processo da cria9乞o, remetendo o leitor ao seu incio. A cria9乞o, 

como o sonho, permite ao individuo reviver a vida e ver o real segundo um ponto de vista 

unico e original e acima de tudo, permite-lhe comunicar essa descoberta e tom自-la perene 

Maria Arminda de Sousa-Aguiar trata, tamb6m, da linguagem proustiana e das 

rela96es entre a obra de Proust e a filosofia de Bergson. Considera que o romance de Proust 

desenvolve uma reflex乞o a respeito da linguagem, tanto que, por seu projeto inicial, ele seria 

dividido em trs partes distintas: a idade dos nomes, a idade das palavras e a idade das 

coisas. 

Finalmente, a analise dos pontos comuns e divergentes entre Proust e Bergson6 

esclarecedora e convincente, demonstrando o que outros crticos j haviam afirmado, isto 6 , 

que ambos so resultantes de um fluxo de pensamento que caracterizou a 6 poca em que 

viveram. Estavam impregnados dos mesmos conceitos e os aplicaram cada um a seu modo, 

no romance e na filosofia. Ela constatou, quer como influencia, quer como afinidade, a 

existencia de um denominador comum entre a filosofia de Bergson e o romance de Proust 

O tempo, a mem6ria, a dupla vida do eu, o papel da intui9乞o e da sensibilidade facea 

inteligencia s豆o temas centrais nas suas obras, mas enfocados, ora dentro do mesmo ponto 

de vista, ora de forma divergente 

A anlise de Maria Arminda de Sousa-Aguiar, pelo seu carater de sintese das 

diversas opini6es semeadas na crtica internacional, merece lugar de relevo dentro da crtica 

proustiana brasileira dos b ltimos anos. Sabemos que simplicidade e clareza n乞o sao 

sin6nimos de mediocridade ou reducionismo. Ao contr自rio, a capacidade de expor com 

limpidez temas reconhecidamente complexos denota acuidade de intelig6ncia. Depois de 

Alvaro Lins,6 de fato a melhor publica9乞o, em livro, de um autor brasileiro sobre Marcel 

Proust. 
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O ltimo livro publicado no perodo foi o de Hermenegildo de S自  Cavalcante674 - 

Marcel Proust 訳oteiro crtico e sentimentaり  一  escrito para realizar o des可o de um 

proustiano apaixonado de transmitir sua experi6ncia a outros leitores. Ao mesmo tempo que 

procura manter o gosto nos que j合  conhecem a obra, o livro pretende acender tal paixao nos 

que ainda nをo a leram. 

No prefcio,6 caracterizada a recep9乞o de Proust naquele momento 

"{...] a obra de Marcel Proust, que conheceu uma 6 poca de constante 
pesquisa e cita9乞o no Brasil [...J hoje parece arquivada entre n6s."675 

Cavalcante visa derrubar essa imagem, mostrando que Proust esta muito vivo e que 

sua obra esta intimamente ligada s necessidades de nossa 6 poca: como ele, precisamos 

tamb6m inventariar a intensa transforma9きo social que estamos vivendo e deixar nosso 

legado s futuras gera96es 

Seu livro 6 antes um depoimento jornalistico que uma anえlise literaria, sem grandes 

preocupa96es te6ricas. Procura registrar aspectos da recep9ao da obra proustiana, dos 

primeiros leitores at6 a funda9ao da Associa9豆o Brasileira dos Amigos de Marcel Proust, 

en 1963 

Em julho de 1964, Cavalcante recebeu a 丘  nica sobrinha do romancista, Suzy Mante 

Proust, com um discurso de sauda9をo na Academia Brasileira de Letras, por ocasio de uma 

semana consagrada a estudos proustianos. O discurso proferido (que reproduzimos nos 

anexos) comp6e a primeira parte do livro que cont6m, igualmente, um artigo publicado no 

Jornal de Letras com o titulo "Proust e o Brasil"676, j自  referido. Trata de um trecho da 

Recherche em que o romancista fala de um m6dico brasileiro que Cavalcante tenta 

identificar entre os tr6s m6dicos brasileiros presentes na Fran9a no presumido perodo 

A segunda parte do livro 6 destinada aos jovens leitores, mostrando que se pode 

fazer uma abordagem atual da obra proustiana. Ressalta que, apesar da aparente gratuidade 

674 CAVALCANTE, Hermenegildo de Sd.d Marcel Proust, Roteiro crtico e sentimental 
Rio de Janeiro: Pallas, 1986, 214 p 

675 Ibidem, p. 15 

676 CAVALCANTE, op. cit., abr. 1971 



350 

na recupera9乞o do tempo perdido, Proust fez do conhecimento de si-mesmo um caminho 

para conhecer o mundo que o cercava. Ao descrever em profundidade a sociedade em que 

viveu, contribuiu para que outros pudessem refletir sobre aquela realidade, tornando-os 

mais aptos a modifich-la ou aperfei9o自-la. Essa foi a mensagem que o pr6prio Hermenegildo 

de Sa Cavalcante tirou de suas primeiras leituras e que transmite aos jovens no sentido de 

alerta-los para a atualidade da obra proustiana 

Ao apresentar um plano de leitura para os iniciantes, ele descreve a 6 poca em que o 

romance foi escrito, suas dificuldades, seus conceitos fundamentais e algumas caractersticas 

dos personagens. S乞o textos ja publicados, cujos assuntos expusemos quando nos referimos 

ao artigo "Os conceitos fundamentais de Proust"677. 

A terceira parte do livro 6 constituida por tr6s textos de conte自do variado. No 

primeiro, Marcel Proust 6 comparado a Maupassant e a Zola, compara9乞o fundamentada 

em dois estudos de autores franceses: Maril6ne Cl6ment e Roger Bordier, 

respectivamente678 

Segue-se um texto sobre o livro de C6leste Albaret, ja referido neste capitulo. A 

alma do proustiano brasileiro foi profundamente tocada pelo testemunho da governanta, 

como se esta lhe tivesse devolvido um Proust vivo, com impressionante nitidez e 

autenticidade. Observa que a prioridade da arte na vida de Proust 6 salientada por C6leste 

Albaret mais que qualquer outro aspecto. Ela o apresenta como o sacerdote de uma religio 

que exigia dele os maiores sacrificios e a qual ele se dedicava sem estabelecer limites. Tais 

depoimentos desmistificam certos postulados que se consolidaram na critica proustiana, 

visando aparentemente "humanizar" Proust mas que, de fato, o degradam. Entre eles, o de 

considerar Proust como "o" escritor da homossexualidade, aspecto que Hermenegildo de Sa 

Cavalcante atribui s declara96es de Andr6 Gide em seu Journal. A crtica tamb6m tem 

enfatizado o Proust sado-masoquista ou o profanador do culto materno, no entanto, pelo 

depoimento de C6leste Albaret, que parece ignorar a op9乞o sexual do escritor, descobre-se 

um Proust humano e digno. 

677 CAVALCANTE, op. cit., 13 out. 1977 

678 Nao ha referencias bibliogrficas completas dos dois artigos 



351 

Um texto do livro aborda o problema das chaves na cria車o dos personagens do 

romance proustiano, enfatizando sobretudo a "transposi 9ao" de sexos, pois sabe-se que 

Albertina foi inspirada em modelos masculinos. A pergunta 6 se, do ponto de vista 

psicol6gico, Proust teria abolido as diferen9as, atingindo o simplesmente "humano", numa 

sintese do masculino com o feminino. 

Outros textos tratam ainda do papel preponderante da doen9a na vida e na atividade 

literaria de Proust. A asma, de fundo emocional, que definiu a forma de vida e at6 a maneira 

de sentir do escritor, tomando-o um excelente campo de interesse para os estudos 

psicanaliticos. Em consequencia da doen9a, um dos temas de sua obra 6 o papel da 

medicina. O assunto foi de tal forma explorado pela critica internacional que Cavalcante 

preocupou-se em apresentar uma bibliografia679, na qual relaciona os principais trabalhos 

escritos sobre a influ6ncia da medicina na obra proustiana 

Na ltima parte, sao apresentados dois textos. O primeiro contm depoimentos 

sobre Proust e sua obra, feitos por parentes, amigos e crticos literarios, apresentados na 

seguinte ordem: Robert Proust, Reynaldo Hahn, Paul Valry, Andr6 Gide, Andr6 Maurois, 

Jacques Rivi6re, Fran9ois Mauriac, Georges Cattaui 

Segue-se um ensaio pol6mico sobre a critica estruturalista, que o autor considera 

reducionista, argumentando que uma obra como a de Proust nきo pode ser analisada t乞o 

somente sob o prisma linguistico, ou seja, como a hist6ria de uma escritura, conforme 

afirmara Roland Barthes, porque constitui um universo muito mais complexo e est自  inserida 

num contexto hist6rico preciso 

Como anexos, s乞o apresentados dados informativos e curiosidades: uma biografia e 

uma genealogia de Proust, os endere9os que teve durante a vida, o famoso questionario que 

respondeu quando era adolescente e uma razovel bibliografia. Esta compreende as obras e 

a correspond6ncia do escritor, uma rela9ao de artigos em revistas e jornais franceses, 

publica96es brasileiras em livros, jornais e revistas e finalmente publica96es internacionais 

679 CAVALCANTE, op. cit., 1986, p. 14 1-143 
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O livro, de fato, interessa mais de perto aos que ja leram o romance de Proust, 

contribuindo para a complementa9乞o dos conhecimentos sobre a vida do autor e a 

repercuss乞o crtica de sua obra 

8.6. A critica universit豆ria 

Esse tipo de crtica est自  fora dos limites dos objetivos da pesquisa. No entanto, 

visando abrir novos campos dentro do mesmo tema aqui estudado, incluimos algumas 

publica96es dirigidas ao leitor mais especializado, em geral de nvel universitario. Para esse 

fim, escolhemos dois manuais de literatura e dois ensaios publicados em revistas editadas 

por universidades 

Os autores dos manuais s乞o crticos de reconhecida idoneidade intelectual, ja 

referidos como expoentes da crtica brasileira: Otto Maria Carpeaux e Wilson Martins 

Em sua Histria da Literatura Ocidental, Otto Maria Carpeaux68o analisa a obra de 

Proust como representante do simbolismo na Fran9a. A analise tem como ponto de partida 

o renomado ensaio de Edmund Wilson em Castelo de Axe! onde, ao lado do nome de 

Villiers de lisle Adam, aparece o nome de Proust, citado como representante do simbolismo 

magico. Edmund Wilson tamb6m justap6s o nome de Proust ao de Joyce, fen6meno que se 

tornou lugar-comum na crtica, segundo a qual, os dois escritores serviram-se da mesma 

psicologia em profundidade e destruiram a arquitetura tradicional do romance 

No entanto, Otto Maria Carpeaux ressalta que ha uma unidade inquestionvel na 

obra proustiana, onde se reunem o moralismo de Montaigne, a cr6nica social de Saint- 

Simon e a poesia simbolista. Justifica o u ltimo aspecto, explicando que o romance de Proust 

6construido em blocos que se assemelham a poemas, cuja base 6 um sonho, elemento 

fundamental da poesia simbolista. Por outro lado, afirma que o escritor sofreu a influ6ncia 

de Ruskin, preceptor da poesia pr6-rafaelita, tamb6m historicamente ligada ao simbolismo 

francs, assim como foi influenciado por Montesquiou, poeta simbolista do final do s6culo 

XIX. 

680 CARPEAUX, Otto Maria. Histbria da Literatura Ocidental. Rio de Janeiro: O 
Cruzeiro, 1964, v. 6, p. 2963-2972. 
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Otto Maria Carpeaux trata tamb6m da psicologia proustiana, que ele classifica de 

nova, situando suas bases no romantismo e no pr6-simbolismo. Embora veja elementos 

novos na psicologia associacionista de Proust, considera que a inova9乞o proustiana reside 

sobretudo na composi9ao e no estilo: no abandono completo da ordem cronol6gica, 

substituindo-se o tempo fixo dos rel6gios pela dura9乞o m6vel da mem6ria; na composi9豆o 

da obra em blocos, cada um iluminado por um flash de insight; no estilo complicado e 

sinuoso, que reflete a confus乞o prpria do sonho, s6 que sonhos nao realmente sonhados, 

mas deliberadamente imaginados e transformados em obra de arte 

Esse丘  ltimo aspecto faz de Proust um psic6logo modernissimo, quase um surrealista 

Os personagens do romance s乞o proje96es da alma do artista que sonha, em que aparecem 

os desejos e os receios, assim como restos memorizados do mundo realmente vivido. Por 

ter descrito esse mundo com grande poder de evoca9乞o e sugestao, Marcel Proust foi o 

primeiro romancista autenticamente simbolista. N乞o um simbolista como os de 1890, mas 

como os de 1910, do simbolismo mgico 

O texto de Carpeaux apresenta caractersticas diferentes dos textos criticos 

jornalisticos, por ser mais denso e permeado de refer6ncias. O artista6 apresentado no 

contexto geral da literatura, sendo relacionado com outros que o antecederam e sucederam, 

numa abordagem em que se unem crtica e hist6ria literarias 

Selecionamos tamb6m dois trechos da Hist6ria da inteligncia brasileira681. O 

primeiro, revela a influ6ncia de Proust junto ao pensamento brasileiro. Ao falar no 

nacionalismo artistico, o autor se lembra do diretor da Escola Nacional de Belas Artes, Jos6 

Mariano Filho (188 1-1946) para quem a casa colonial era uma forma autentica de habita9o 

brasileira. Tentando recuperar seu passado e sua infancia em Pernambuco, ele mandou 

construir, no Rio de Janeiro, o "Solar de Manjope", uma reprodu9乞o da casa paterna 

Wilson Martins classificou a experi6ncia de "proustiana" ou "machadiana", estabelecendo 

relac6es entre os dois romancistas na caracteriza9ao desse ato de recupera9乞o do passado 

681 MARTINS, Wilson. Histdria da inteligencia brasileira, 1915-1933. S含o Paulo 
CultrixfLJSP, 1978, v. 6, p. 422-423, 462-463. 
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O segundo trecho escolhido registra a presen9a do escritor frances junto a vida ea 

produ9ao liter合ria de alguns escritores brasileiros no incio desse s6culo. Wilson Martins 

procura mostrar aspectos contradit6rios da recep頭o inicial de Proust em diferentes locais 

do Brasil. 

Assim, na d6cada de vinte, em Macei6, Jos6 Lins do Rego introduziu Proust como 

t6pico de um concurso para a ctedra de literatura do Liceu Alagoano, para o qual Jorge de 

Lima, seu amigo, era um dos candidatos. Por um lado, Jos6 Lins do Rego sabia dos 

conhecimentos de seu amigo a respeito do tema, por outro, tinha consciencia de que tal 

assunto era desconhecido do outro candidato. De fato, o concorrente, ao saber do 

programa que teria que enfrentar, desistiu do concurso 

No entanto, se na 6 poca Proust era pouco conhecido no Nordeste, no Rio de Janeiro 

ele o era suficientemente para inspirar a novela de Barreto Filho - Sob o olhar malicioso 

dos trpicos - editada pela revista Festa. Segundo Wilson. Martins, esta novela 6 um 

pasticho de A l'ombre des jeunes filies en fleur pois, al6m de estar recheada de 

francesismos, cont6m uma figurante que chamam de Madame e que, em determinado 

momento da hist6ria, por n乞o conhecer "a flor de Odette Swann", vai procurar no 

dicionrio Larousse o significado de catieya. 

Para demonstrar que a crtica universitaria brasileira tamb6m se ocupa com a obra de 

Marcel Proust, nossos coment自rios finais desse capitulo referem-se a dois ensaios, assinados 

respectivamente pelos professores Celina Moreira de Mello e Ignacio Antonio Neis 

O ensaio da Professora Celina Moreira de Mello - "A escritura proustiana 

metafora e metamorfose"682 - enfoca o tempo como mat6ria do romance proustiano e 

acrescenta a analise de um recurso bastante explorado na literatura especializada - a 

metafora- o estudo de outra figura de linguagem a qual o autor recorreu em momentos 

importantes - a metamorfose 

No referido ensaio, a escritura proustiana 6 caracterizada como "um verdadeiro 

corpo-a-corpo" com a palavra. Se para Stendhal, o romance deveria ser um espelho que 

682 MELLO, Celina Moreira de. A escritura proustiana: metdfora e metamorfose. Letras, 
Curitiba: UFPR, n. 36, P. 139-15 1, 1987. 
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refletisse ora o azul do cdu, ora o atoleiro da estrada, para Marcel Proust o romance 

constituiu-se na busca dos caminhos a serem percorridos e do espelho a ser empregado 

Dois centros mgicos de seu romance s乞o definidos no ensaio: a cama, centro mitico do 

mundo do narrador, e a poltrona do leitor onde, pelo efeito da imagina9ao, o tempo e o 

espa9o fragmentam-se, tornando irreconhecivel o espelho de Stendhal. O espelho de Proust 

foi dirigido para as regi6es profundas do "eu" e dali brotou todo o passado do Narrador 

Celina Moreira de Mello observa que os nomes fundamentam parte da escritura 

proustiana e que, a partir deles, o escritor abre certos campos associativos em que a 

sonoridade das palavras 6 capaz de gerar sentidos. Assim, um jogo de satisfa9乞o e desejo, 

que se faz "na" e "pela" escritura, 6 representado no a mbito do pr6prio romance, onde 

Proust reconstitui o caminho de sua aprendizagem 

Desde o primeiro texto do Narrador, resumido na exclama9乞o "Zut, zul, zul, zul", 

que expressa a distancia entre as impress6es e sua expresso literaria, ele procura 

aprofundar e expressar sensa96es, sentindo-se muitas vezes incapaz de faz-lo. Sua primeira 

produ9乞o po6tica 6 a descri9ao do prazer que sente ao ver tres campanrios em meioa 

paisagem, observados durante um passeio de carro. O texto 6 em si mesmo a metafora de 

um prazer, que se constr6i, ele tamb6m, pela metafora, pois os tres campanrios s乞o 

comparados a tr6s passaros, trs piv6s de ouro, trs flores e tres mo9as mticas. Anos 

depois, em Balbec, ocorre uma situa9乞o semelhante, em que a emo9ao 6 despertada por trs 

arvores. Do insucesso de Marcel em descobrir a razao da felicidade que elas lhe provocam, 

surge um novo texto onde a chave 6 a metafora, pois as 自  rvores lhe aparecem como 

fantasmas do passado. Vrios momentos do romance registram a dificuldade do Narrador 

em encontrar a t6cnica que permita a sintese desejada entre os elementos que constituem o 

material do texto: sensa96es, impress6es, lembran9as fragmentadas. Um deles6 o epis6dio 

do trem, na viagem de Paris a Balbec, quando o Narrador corre de uma janela a outra, 

procurando reunir os fragmentos de vis6es opostas 

Segundo a autora do ensaio, os epis6dios referidos v乞o al6m da questao da 

metfora. A esse processo de produ9をo de sentido ela chama de metamorfose. Nesses 

casos, a dificuldade de express乞o com que se depara o Narrador n乞o prov6m de um passado 
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que ele tenta recuperar, mas do. movimento. Do movimento do trem no ム  ltimo epis6dio 

citado, do movimento do carro no caso dos campanrios, do movimento da carruagem no 

epis6dio das a rvores. A metamorfose resultante do movimento e enriquecida por outro 

movimento, tamb6m de metamorfose, realizado pela a戸o do artista, imagem do seu esfor9o 

em captar o tempo que passa. 

Ao observar que a pequena frase de Vinteuil tem o poder de ressuscitar os dias 

felizes do amor de Swann por Odette, o Narrador percebe que certas situa96es podem 

despertar o passado adormecido e decide-se a fazer do tempo a materia de seu romance 

"Tornar simultneo o que 6 sucessivo, tornar contiguo o que se 
encontra separado, expressar numa sequencia o que se percebe como 
totalidade [...J"683 

Na opini乞o da autora do ensaio, ali reside o fascinio do texto proustiano. Ela 

procura apresentar uma possivel resposta a quest乞o que invariavelmente se coloca, ou seja, 

a questao do "como", da t6cnica empregada pelo romancista na fatura da Recherche. A 

maneira empregada por Celina Moreira de Mello ao tratar o tema6 bastante clara. Contudo, 

6dirigida a um publico presumivelmente familiarizado com a literatura, ja que o assunto 

tratado - met afora e metamorfose, procedimentos na escritura da obra proustiana -6 em 

si-mesmo restrito ao interesse de literatos. 

O outro ensaio escolhido, de Ignacio Antonio Neis684, tem um significado especial 

no contexto dessa tese, porque forneceu os dados bibliogrficos a partir dos quais iniciamos 

nossa pesquisa. S乞o resultado de um trabalho empreendido em 1964, no Rio de Janeiro, 

quando ele fez parte de um grupo de professores que realizou investiga96es sobre diferentes 

aspectos da obra proustiana, sob a orienta9乞o do Professor Hubert Sarrazin, do Centro de 

Estudos Superiores de Franc6s 

O referido estudo faz um levantamento dos temas enfocados pela crtica brasileira 

Ali,6 apresentada uma vis乞o sin6tica da produ9乞o critica relativa え  obra proustiana, no 

683 fbidern, p. 150. 

684 NEIS, Ign自cio Ant6nio. A crtica brasileira nos caminhos de Proust. Travessia, 
Florian6polis: UFSC,n. 16/17/18/, P. 167-208, 1988/1989. 
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perodo de 1925 a 1964, onde encontramos dados concisos, por6m de admiravel preciso 

Sao analisados os seguintes temas: o drama da voca9ao em Marcel Proust, a filosofia 

subjacente ao romance proustiano e a arte de Proust como romancista 

O resumo da produ9乞o crtica 6 apresentado em ordem cronol6gica, com enfoque 

em datas bem representativas para a recep9乞o de Proust. Assim, apresenta em grandes 

linhas alguns elementos do corpus que estudamos detaihadamente na presente pesquisa 

No item que trata da voca戸o, Ignacio Antonio Neis aponta o interesse dos crticos 

brasileiros em verificar as rela96es existentes entre a vida psicol6gica de Proust e seu 

romance. Evidencia-se, como lugar-comum, a opinio de que para melhor conhecer a obra6 

preciso conhecer o homem. A obra 6 vista como uma confissをo dos conflitos mais i ntimos 

do escritor. Tamb6m 6 comum a referencia ao tema da morte e 合  ausencia de valores 

humanos no universo criado por Proust 

Quanto a s id6ias filos6ficas que inspiram a Recherche, foi ressaltada, como opinio 

quase generalizada, a influ6ncia da filosofia de Bergson no romance de Proust. Nao que ele 

seja uma aplica9乞o do sistema filos6fico referido, mas ressente-se dessa influ6ncia at 

mesmo como um efeito das tend6ncias filos6ficas da 6 poca em que foi escrito 

Por outro lado, alguns crticos qualificaram a Recherche como um romance 

perspassado por uma especie de lei psicol6gica, ou seja, o valor atribuido え  mem6ria 

involuntaria. 

Nesse contexto psicol6gico, o tempo - relativo e subjetivo - 6 visto como um 

personagem do romance; cuja qualidade maior 6 a descontinuidade, pois sua dura9aoe 

regida pelo ritmo da vida afetiva, que 6 cheio de alternancias. A realidade de Proust 

encontra-se pois no tempo passado, nunca no tempo presente, envolvendo assim a memoria, 

quest乞o fundamental no romance 

Neis da exemplos das diversas variantes do conceito de realidade segundo as 

avalia96es dos criticos brasileiros, mas conclui que, de forma geral, os crticos foram 

sensiveis ao aspecto pessoal, subjetivo, ao mesmo tempo interior e inacessivel da realidade 

proustiana 
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Formaram-se duas correntes divergentes quanto 良  qualifica9乞o da arte de Proust 

Para uns, ela e um produto da inteligencia, portanto racional e intelectual, o que a afasta dos 

pnncipios intuicionistas de Bergson. Para outros, ela e o resultado do instintivismo, do 

irracionalismo e do anti-intelectualismo, tendencias filosoficas da e poca, que frmndamentam a 

teoria bergsoniana 

Alem dos temas capitais acima referidos, o trabalho em quest豆o tamb6m aborda 

aspectos sociolgicos do romance de Proust, pois quase todos os crticos concordaram que, 

ao lado da analise da alma, Proust fez tambem a anlise da sociedade de sua e poca 

No ensaio em pauta, o autor verificou que muitos crticos brasileiros consideraram 

inovadores os princlpios artlsticos do romance de Proust, mas poucos foram os que se 

detiveram em analisar os processos tcnicos empregados. Apenas Alvaro Lins e citado ee 

apresentada uma sintese das conclus6es a que chegou em sua conhecida tese 

Como afirmamos ao abordar o ensaio de Ignacio Antonio Neis, ele forneceu-nos as 

pistas iniciais com sua bibliografia especfica sobre a recep9きo de Proust no Brasil. Numa 

coincid6ncia que ousaramos classificar de "proustiana", fechamos o clrculo de nossa 

investiga9乞o com o estudo que a motivou 



CONCLUSAO 

Acabamos de analisar as mudan9as de horizonte em diferentes perodos da historia 

da recep9乞o crtica de Proust no Brasil 

Adotamos a no9ao de recep9ao, definida pelos estudiosos. da Escola de Constan9a, 

que nos levou a procura do horizonte de expectativa dos crticos literrios que escreveram 

sobre Proust no Brasil. 

Para chegar a defini9乞o do horizonte de expectativa destes crticos, tivemos 

necessariamente que explicitar as caractersticas do sistema literario receptor, o que 

fizemos, sobretudo, em considera96es introdut6rias aos capitulos 

A tltulo de contextualiza9ao da critica proustiana, enfocamos as condi96es da 

literatura brasileira no inicio do s6culo e as turbulncias do movimento modernista na 

decada de vinte. Tambem tecemos considera96es sobre a rea9ao espiritualista que conviveu 

com as movimenta96es modernistas e se prolongou pelas decadas seguintes. Assinalamos os 

pnncipios esteticos da gera9乞o de 45, precursora de uma nova abertura do pas a s literaturas 

estrangeiras e, finalmente, comentamos o apoio que as novas propostas crticas, vindas de 

fora, receberam da maior parte dos literatos brasileiros na decada de cinquenta. Vimos que, 

a partir de ent乞o, essa abertura a s teorias estrangeiras provocou a rea9ao de alguns crticos 

que voltaram a enfatizar certos postulados nacionalistas, incentivando os interesses literarios 

na dire9乞o de temas e autores brasileiros 

A delimita9乞o cronolgica do corpus investigado se deu espontaneamente na medida 

em que este se formava. O inicio foi demarcado pelos primeiros registros crticos feitos no 

Brasil. Mais de vinte anos depois, a tradu9乞o de Em busca do tempo perdido para o 

portugu6s assinalou o principio de um perodo de grande produ9ao crtica, que se estendeu 

aproximativarnente at6 a句nda9乞o da Associaぐdo Brasileira dos Amigos de Marcel Proust, 

em 1963, marco final dae pocaa urea da recep9ao de Proust. A partir daquele momento, 

acompanhando as modifica96es por que passou a crtica brasileira, a crtica proustiana 

come9ou a adquirir novas caractersticas 
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Nosso estudo compreendeu a recep9豆o de toda a obra de Proust, incluindo, quando 

necessario, as refer6ncias a textos menos importantes, embora fique evidente que a maior 

movimenta9言o crtica se deu em torno da Recherche. 

Considerando os crticos literarios como importante fator de media9ao, procuramos 

verificar o que disseram, o que liam, o que pensavam, qual a influencia de um sobre o outro 

Ao lerem a obra proustiana, refletiram todo o sistema ideol6gico, cultural, social e literario 

do qual eram parte integrante. Atraves deles, definimos os elementos apontados 

anteriormente, ou seja, as reais condi96es de transmiss乞o que determinaram a recep9乞o de 

Proust pelos brasileiros, quais os principais orgきos divulgadores, que obras foram 

efetivamente recebidas, quais os perodos mais significativos dessa recep9o 

Verificamos que nomes importantes para a crtica proustiana do Brasil nをo o s乞o 

igualmente para a crtica brasileira em geral. Ao contrario, o renome de alguns crticos 

citados deve-se a sua atua9乞o como analistas da obra de Marcel Proust. Assim, o leitor da 

critica proustiana recorre aos textos daqueles autores que nao teriam relevancia num 

trabalho que tratasse exciusivamente da literatura brasileira. Na verdade, a permanencia do 

interesse de sua crtica deve-se a perenidade do objeto da analise, ou seja, da propria obra 

de Proust. 

Sabe-se que a atividade crtica no Brasil foi sempre dotada de uma certa voca9o 

para a analise comparatista, manifestada na referencia a textos e autores estrangeiros 

Antonio Candido685, em artigo recente, identificou duas fases diferentes nesse procedimento 

da critica brasileira 

Na primeira fase, os crticos faziam compara96es espontaneas ao correr da reflexao, 

numa especie de comparatismo n乞o intencional, como se o discurso crtico se constituisse 

por meio dessas aproxima96es reconfortantes 

Na segunda fase, os crticos passaram a dedicar-se ao estudo monogr自fico de um 

autor estrangeiro. Situa9をo que Antonio Candido ilustrou com o caso de Silvio Romero 

685 CANDIDO. Antonio. Palavras do homenageado. In: PRIvEIRO CONGRESSO DA 
ABRALIC (ASSOCIAいO BRASILEIRA DE LITERATURA COMPARADA) 
Anais... Porto Alegre: 1988, v. 1, p. 17-20 [agora publicado sob o titulo Literatura 
Comparada. In: Recortes. So Paulo: Companhia das Letras, 1993] 
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discorrendo sobre Emile Zola, de Tristo de Athayde e Jorge de Lima escrevendo sobre 

Marcel Proust. 

Referimos a isso porque, em nossa pesquisa, percebemos que estas duas posturas 

criticas no tratamento dos autores estrangeiros foram amplamente praticadas e coexistiram 

em todo o perodo estudado. Identificamos textos com refer6ncias a Marcel Proust, nos 

quais a men9乞o ao autor estrangeiro e feita no sentido de confirmar os pressupostos ali 

defendidos. Procederam assim S6rgio Milliet, Roberto Alvim Correa e Brito Broca, entre 

outros. Encontramos tamb6m muitos representantes da segunda fase aludida por Antonio 

Candido, autores de monografias, assinadas por crticos como Augusto Meyer, Manuel 

Bandeira, Ruy Coelho, L自cia Miguel Pereira, Octaclio Alecrim e outros renomados 

intelectuais brasileiros. 

Com base nos documentos coletados, apontamos quais foram os primeiros 

mediadores de Proust para os crticos brasileiros e conclumos que estes chegaram ao texto 

proustiano atravs da vis乞o que os franceses tinham de Proust 

O comportamento da crtica brasileira nos vrios documentos estudados comprova a 

presen9a da dialetica do "localismo" e do "cosmopolitismo", apontada tambem por Antonio 

Candido686 como lei da vida espiritual brasileira 

De fato, a atitude dos crticos brasileiros de Proust refletiu, em alguns momentos, a 

tend6ncia ao particularismo literario pela afirma9豆o, s vezes violenta, de nacionalismo 

Enquanto que, em outros momentos, predominou um certo cosmopolitismo, com imita9o 

consciente dos padr6es europeus. Nos momentos de grande tend6ncia ao particularismo, a 

obra proustiana foi rejeitada ou permaneceu em quase total anonimato. Quando a literatura 

brasileira se voltou novamente para os autores estrangeiros, Marcel Proust passou a ser 

comentado e admirado por grande parte da intelectualidade da e poca 

A postura da literatura brasileira no inicio do seculo ate 1922 - a belle poque 

brasileira - estava acomodada aos princlpios do seculo XIX; n乞o houve naquele perodo 

686 Conferir Antonio Candido, op. cit., 1985, p. 109-138. Antonio Candido explica as 
mudan9as ocorridas na literatura brasileira, durante a primeira metade deste sculo, 
pelo processo dialdtico. Este consiste na tenso entre o dado local e os moldes 
herdados da tradi9合o europia na integra頭o progressiva de experi6ncia literria e 
espiritual 
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indcio de mudan9a, ang自stia formal ou rebeli乞o. Procurava-se preencher as exigencias de 

equilibrio da est6tica acad6mica. Tudo tinha de ser explicado de maneira cientlfica e 

materialista. Os brasileiros procuravam parecer europeus, em busca do equilbrio e da 

harmonia exigida pelo academismo 

No periodo limitrofe entre o positivismo racionalista da s6culo XIX e o 

intuicionismo do incio do s6culo XX, os artistas - que ficaram conhecidos como 

decadentistas - assumiram a crise, tornando-se passivos diante da vida, enveredando para 

uma atitude existencial que se mostrou artificial e exc6ntrica. A obra de Proust retrata essa 

epoca, seus personagens e seus temas est乞o ligados ao s6culo XIX,p or isso ela foi 

identificada, de incio, com o movimento decadentista 

O Modernismo rompeu com essa postura convencional e inaugurou um novo 

momento na dialetica do universal e do particular. A renova9ao veio em forma de repudio 

aos principios tradicionais. Ao assimilarem as ideias da vanguarda europeia que propunha o 

culto do nacional e do pitoresco, os modernistas brasileiros provocaram grande convuls豆o 

no campo das artes em geral, acentuando as preocupa96es esteticas e o desejo de afirma9o 

da cultura brasileira. Para eles, o novo deveria trazer as marcas da intui9ao e da velocidade, 

os temas de estudo passaram a ser os locais e o primitivismo foi tomado como fonte de 

beleza. 

Nessas circunstancias, vimos que o horizonte de expectativa dos intelectuais da 

decada de vinte expressava preocupa96es esteticas e, se havia reconhecimento de nossa 

dlvida cultural para com a velha Europa, dominava, sobretudo, o desejo de ver afirmada a 

cultura nacional. Para que essa afirma9ao se efetivasse, parecia-lhes necessario cortar os 

la9os de depend6ncia com a est6tica europ6ia 

Verificamos, por isso, que, no Brasil, a recep9ao inicial de Marcel Proust foi 

reticente. Os primeiros modernistas que o leram n乞o o compreenderam integralmente. No 

entanto, essa recep9乞o negativa n乞o foi exclusiva do Brasil. Ela teve precedentes tamb6m na 

Fran9a e em outros palses da Europa, conforme vieram a confessar depois crticos que se 

tornaram grandes proustianos, como Ren6 Boylesve e Ernst Robert Curtius 
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Os dois primeiros crticos brasileiros de Proust - Gra9a Aranha e Carlos 

Drummond de Andrade - estavam plenamente imbuidos das propostas modernistas 

Mesmo sem conhecerem suficientemente a obra proustiana, viram-na como uma nega9o 

dos postulados modernistas que defendiam e, chocados pela originalidade do estilo, que no 

compreenderam de imediato, trataram de renega-la 

No entanto, Carlos Drummond de Andrade observou a profundidade da analise 

psicol6gica, que contribuia com dados importantes para o estudo sobre as interliga96es do 

consciente com o inconsciente. Neste ponto, o poeta mineiro sentiu que uma nova visをo 

estdtica estava sendo apresentada, mesmo sem conseguir defini-la 

Gra9a Aranha foi um escritor de produ9乞o restrita e nをo temos conhecimento se 

chegou a reconsiderar as opini6es que inicialmente emitiu sobre Proust. Drummond, porem, 

voltou a escrever sobre Proust, reconhecendo o valor de sua arte e tornando-se um de seus 

tradutores no Brasil. Os dois escritores, por sua importancia, foram responsveis por uma 

opini乞o negativa que teve grande repercussao, apontando Proust como decadente e dificil 

de ser lido. 

Assim, naquele primeiro momento, Proust nao foi bem-vindo porque apresentava 

temas e situa96es pr6prias da velha Fran9a, profundamente caracterizada como baluarte dos 

valores tradicionais da cultura europ6ia, cuja influ6ncia procurava-se justamente combater 

As outras criticas que foram divulgadas pouco depois das que referimos acima - 

ensaios assinados por Tristo de Athayde e Jorge de Lima - tambem lograram repercuss乞o 

significativa no contexto dos estudos proustianos brasileiros. Contudo, foram menos 

representativas do momento literrio em que surgiram, porque seus autores adotaram em 

seus textos uma postura crtica menos localista e mais universal, fundamentando suas 

opini6es em autores franceses 

Os dois ensaios de Tristo de Athayde sobre Proust refletiram um interesse que 

despontava internacionalmente, nas opini6es das crticas francesa e anglo-sax6nica. Porem, 

os crticos europeus viviam num contexto literrio solidamente estabelecido e tinham 

preocupa96es muito diversas das inquietudes dos crticos brasileiros. N乞o buscavam afirmar 

sua literatura, mas estavam a procura de frmulas que lhes permitissem renova-la. Assim, 
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alguns daqueles crticos viram na obra proustiana elementos inovadores e trataram de 

defini-los. 

Nesse caminho seguiu Trist乞o de Athayde sendo o primeiro brasileiro a reconhecer a 

originalidade do romance de Proust. Apontou a dissocia9乞o da personalidade como um dos 

aspectos renovadores da obra, assim como arrolou a no9乞o de "tempo puro" 

Segundo Tristo de Athayde, ao descrever a sociedade sem a objetividade do 

historiador nem a arbitrariedade do romancista, Marcel Proust criara uma nova especie 

literaria, O crtico brasileiro, como vimos, foi o pai da expressえo "metafi- vola", pela qual 

designou a seriedade com que Proust estudou os aspectos fteis da vida em sociedade. Em 

nenhum momento, o crtico fez restri96es a aus6ncia de sintese, ao ritmo lento ou a aparente 

falta de composi9乞o da obra, aspectos que tanto chocaram Gra9a Aranha e Carlos 

Drummond de Andrade 

Seguindo as trilhas abertas por Tristo de Athayde e outros crticos franceses, Jorge 

de Lima apontou os mesmos aspectos inovadores acima referidos e parafraseou o colega 

brasileiro empregando a express乞o "metaflsica do real" para designar a viso original que 

Marcel Proust demonstrou ter da realidade 

Assim, podemos dizer que, tanto fatores extra-literarios (o progresso da t6cnica 

aplicado ind自stria, o ritmo veloz que o desenvolvimento dos meios de comunica戸o e de 

transporte imprimiram a vida cotidiana exigindo precis乞o e sintese na literatura) como 

fatores intra-literarios (a n言o correspond6ncia do romance de Proust aos conceitos 

tradicionais do romance franc6s do seculo precedente) dificultaram a recep9乞o da obra 

proustiana. Uns e outros distanciaram-na esteticamente do horizonte de expectativa do 

leitor brasileiro daquele inicio de seculo. Esta distancia foi de tal forma acentuada que o 

romance, incompreendido, foi repudiado por alguns crticos 

Apos a guerra de 1914, parte da literatura europeia foi dominada pelo 

espiritualismo, caracterstica que, no Brasil, repercutiu na chamada "rea9ao espiritualista" 

Alguns crticos franceses que trataram da obra proustiana estavam intimamente envolvidos 

por essa corrente de pensamento e marcaram sua critica com um forte moralismo. Isso 

ocorreu tamb6m com alguns criticos brasileiros de Proust que, apesar de sensibilizados 
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pelos valores humansticos de sua obra, apontaram aus6ncia de religiosidade e de principios 

morais naquele universo ficticio. 

Constatamos, entao, que a pratica da crtica literaria fundamentada em valores 

morais foi corrente durante os primeiros dec6nios deste s6culo e que tal comportamento foi 

respaldado pelo referido movimento de "rea9乞o espiritualista" que eclodiu nos meios 

politicos, intelectuais e espirituais de nosso pais depois da Primeira Guerra Mundial 

Al6m do engajamento dos intelectuais cat6licos, o dominio literario dos anos que se 

seguiram foi marcado por uma tendencia espiritualista difusa, traduzindo・se pela pesquisa 

da ess6ncia, da mensagem, da transcendencia, tanto no ensaio como na crtica 

Vimos que a d6cada de trinta foi de grande radicaliza9ao em favor do localismo. O 

conto e o romance escritos no Brasil naquela 6 poca foram bem marcados pela inspira95o 

popular e considerados sobretudo como instrumentos de pesquisa humana e social 

Paralelamente, houve grande fermenta9乞o espiritualista e, no -terreno das iddias sociais e 

politicas, o catolicismo se op6s a certas posi96es do Modernismo 

Aquele contexto literrio estava dividido entre duas posturas crticas opostas: a 

progressista, que defendia a literatura social e politicamente engajada e a reacionria, que 

propunha uma literatura mais preocupada com o individuo. Foram os crticos propensosa 

segunda posi9ao que mostraram certo interesse pelo romance proustiano. No entanto, 

naquele perodo, a produ9乞o crtica sobre a obra de Proust foi pequena, demonstrando que 

o horizonte de expectativa dos brasileiros n乞o contribuia a uma maior abertura dos leitores 

para a sua recep9o 

Verificamos tais caractersticas em diversos documentos crticos e assinalamos 

aqueles que manifestaram esta preocupa9ao de forma mais aguda, como os textos assinados 

por Tristao de Athayde, Jorge de Lima, Ruy Coelho, Ot自vio de Faria, Raymundo Souza 

Dantas, Gastao de Holanda. 

Se as opini6es desses criticos passaram aos leitores a imagem de Proust como o 

autor de uma obra de inquestionvel valor literrio, tamb6m a estigmatizaram como 

desprovida de principios morais. Esse questionamento e tico, que ja fora feito tambem por 
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crticos franceses, teve repercussao duradoura e muitos seguidores dentro da crtica 

brasileira. 

Em Lanterna Verde, o boletim da Sociedade Felippe d'Oliveira que circulou nos 

anos trinta, Proust foi apresentado como modelo de escritor independente de correntes ou 

escolas que, sem adotar postura dogmtica, ascendeu ao circulo dos maiores romancistas de 

todos os tempos. Esbo9aram-se naquele momento os mesmos argumentos que seriam 

empregados pela crtica alguns anos depois. Assim, passados os extremismos modernistas, 

compreendeu-se que uma obra que se afirmara a nvel internacional, independentemente de 

correntes ideol6gicas ou politicas, era um exemplo vivo de que o engajamento polltico- 

social pode ser prescindido na valoriza9乞o da arte. A obra de Proust estava alicer9ada em 

valores est6ticos e nao 6 ticos, humansticos mas nをo necessariamente sociais 

As rea96es s posturas moralistas dos crticos de Proust nao se fizeram esperar e 

severos reparos foram feitos a s atitudes puritanas de Ruy Coelho, Raymundo Souza Dantas 

e Gast乞o de Holanda. Por outro lado, alguns crticos respeitveis, como Roberto Alvim 

Corr6a, continuaram a censurar a falta de senso moral da obra proustiana, enquanto outros 

ainda, como L自cia Miguel Pereira, procuraram identificar ali julgamentos que nをo fossem 

preponderantemente est6ticos, atribuindo-lhes tamb6m algum sentido d tico 

Contudo, desde os primeiros momentos de sua recep9乞o a obra firmara seu carter 

de realiza9ao essencialmente estetica. Exceto Gra9a Aranha, todos foram unanimes em 

reconhecer seu valor artlstico. Na verdade, no seu u ltimo volume, o proprio romance de 

Proust trata de demonstrar aos leitores a ftin9乞o da arte como criterio maximo para a 

avalia9乞o de sentimentos e a96es 

Repetindo compara96es feitas por criticos franceses, alguns crticos brasileiros 

aproximaram a cria9ao romanesca de Proust com outras formas de realiza96es artsticas, 

como a musica e a pintura. Tamb6m foram amplamente comentadas as analises que a 

pr6pria Recherche apresenta das diferentes formas de manifesta96es da arte. Ali, entre os 

poucos personagens poupados pelo humor sarc自stico do Narrador, est豆o o pintor Elstir, o 

musico Vinteuil e o escritor Bergotte. Apesar de suas limita96es e de suas miserias como 

seres humanos, a cria9乞o artlstica garante-lhes a vitoria sobre o tempo e suas obras 
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permanecem acima dos escombros de toda a sociedade. Na vida, como na obra, a arte foi o 

crit6rio mximo de valor para Marcel Proust 

No entanto, crticos que defendiam a arte engajada nos problemas 6 ticos e sociais 

consideraram como deficincia do romance proustiano essa restri9乞o aos limites puros da 

arte. 

Tamb6m identificamos significativo n丘mero de opini6es crticas que, emitidas sob a 

influencia da voga dos estudos psicanaliticos, viram na obra proustiana uma forma 

encontrada por seu autor para sublimar problemas i ntimos, em geral de ordem sexual. Na 

esteira da crtica francesa, a crtica brasileira apegou-se s explica96es fundamentadas na 

teoria psicanalitica para tentar esclarecer as raz6es daquele processo de valoriza9乞o extrema 

da arte. Boa parte da critica internacional viu ali uma sublima9をo dos problemas i ntimos do 

autor. Todos, por6m, foram un含nimes em reconhecer que, usando como mat6ria-prima a 

experi6ncia vivida, Proust transp6s situa96es banais e aparentemente sem importancia para 

um nivel superior e intemporal, passou-as pelo filtro da arte para criar o seu universo 

ficticio. 

Verificamos que tal aspecto da obra proustiana, depois de ter sido ressaltado pelos 

precursores da recep9乞o, foi de certa forma preterido em favor de outros aspectos: a 

preocupa9乞o com a atualidade dos temas tratados na obra, a originalidade do estilo, as 

mensagens 6 ticas. Foi preterido mas nao esquecido pois, no final dos anos quarenta, tornou 

a ser enfatizado, coincidindo com a intensifica9えo das publica96es criticas em torno da obra 

de Proust. 

Ocorreu que, a partir de 1940, dando continuidade ao referido movimento dial6tico 

que sempre a caracterizou, a literatura brasileira apresentou forte rep自dio ao "local" e novo 

anseio de generaliza9乞o. Os novos da gera9ao de 45 recusavam uma literatura 

exciusivamente social e ideol6gica, procurando separar a preocupa9乞o est6tica da 

preocupa9乞o polltico-social. Os romances cosmopolitas, que tratassem de temas 

intemporais ligados ao destino do homem, assim como de temas de ordem psicol6gica, 

tinham maiores chances de fazer sucesso 
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Assim, o novo anseio generalizador que Antonio Candido apontou na literatura 

brasileira a partir dos anos quarenta e o retorno a um certo esteticismo na prefer6ncia da 

crtica contribuiram para formar um horizonte de expectativa altamente favor自vel ao 

romance de Proust. A partir de ent乞o, a literatura brasileira deixou o carter sincr6tico que a 

caracterizava desde os tempos do romantismo, isto e , deixou de ser um elemento de liga9o 

entre a pesquisa cientifica e a cria9乞o literaria, e voltou-se sobre si-mesma, assumindo uma 

configura9乞o propriamente estetica. Os literatos partiram em busca de padr6es literrios 

mais puros e voltaram-se preferencialmente para os problemas estdticos 

Ao mesmo tempo, nas universidades, os estudos sistemticos de literatura 

despertaram o interesse dos literatos brasileiros para outras fontes bibliograficas que n乞o as 

francesas, principalmente para os autores norte-americanos. No entanto, o fim da 

hegemonia cultural francesa n乞o resultou em desinteresse pela obra de Marcel Proust. Ao 

contrario, foi a partir daquele momento que o escritor frances come9ou a ser traduzido para 

o portugu6s e tornou-se um centro de aten9乞o dos intelectuais brasileiros 

Logo, com o advento da crtica mais estetizante, a obra de Proust voltou a ser 

iluminada pelo enfoque estetico. Convencidos de que os criterios usualmente aplicados a 

outros romances n乞o funcionavam quando empregados na analise da Recherche, alguns 

crticos trataram de proclamar a originalidade daquele universo fictcio. Aos poucos, a 

procura da mensagem moral foi substituIda por uma analise que enfocava sobretudo a 

tecnica empregada no romance. Compreendeu-se que ao analisar homens e coisas, Marcel 

Proust intentava criar uma obra que fosse uma realiza9ao artistica de sua visao do mundo 

A cr6nica de Manuel Bandeira, publicada em 1937, chamou nossa aten9きo por dois 

motivos: primeiro, porque surgiu num momento de pouca produ9ao crtica sobre o assunto, 

revelando um interesse particular do poeta; segundo, porque tratou da t6cnica de 

composi9きo dos personagens do romance, isto e , estudou a obra sob um enfoque que no 

correspondia a tend6ncia crtica dominante no perodo. Somente muitos anos depois, o 

mesmo aspecto foi retomado e extensamente analisado por Alvaro Lins em sua tese. Ele 

abordou a obra proustiana guiado por criterios esteticos, correspondendo integralmente a s 

preocupa96es maiores da crtica literaria do momento 
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Fizemos uma rpida analise comparativa entre os diversos temas e autores, tanto 

nacionais como estrangeiros, que foram objetos de estudos crticos de Alvaro Lins, antes e 

depois da reda9乞o de sua tese. Verificamos contribui96es reciprocas entre o crtico e a obra 

estudada. De um lado, ao aprofundar-se no texto proustiano, Alvaro Lins deixou-se 

impregnar por alguns principios da obra, sobretudo no que se refere a importancia atribuida 

aos critdrios est6ticos na valora9ao da obra de arte literえria. Por outro lado, sua tese 6 ainda 

hoje considerada como uma das principais contribui96es brasileiras para a exegese do 

romance proustiano, apesar de nao ter o merecido reconhecimento da crtica internacional 

Mesmo sem chegar a conclus6es surpreendentes, Alvaro Lins perscrutou o texto proustiano 

com clareza de objetivos, sempre buscando descobrir a t6cnica com que fora elaborado 

Assim sendo, fez um trabalho sistematico e abrangente, cujo m6rito maior foi seu ineditismo 

dentro da crtica proustiana brasileira 

Se concluimos que certos temas - aspectos decadentes ou renovadores, mensagens 

6ticas ou est6ticas, t6cnicas de composi9乞o da obra - foram privilegiados pela crtica em 

determinados momentos, verificamos tamb6m que n豆o houve exclusividade de um ou de 

outro. Em geral, varios aspectos foram tratados por um mesmo crtico no mesmo estudo e 

uma dominante perspassou toda a recep9ao crtica: a admira9乞o pela analise introspectiva 

desenvolvida no romance proustiano 

Nos primeiros momentos da recep9乞o, al6m de Carlos Drummond de Andrade, 

Tristo de Athayde e Jorge de Lima, tambdm Ronald de Carvalho, Mrio de Andrade e 

sobretudo Augusto Meyer enfatizaram esse aspecto renovador dentro da Recherche 

Quando o romance de carter psicol6gico foi preterido em favor do romance de cunho 

social, na d6cada de trinta e inicio da decada de quarenta, o romance de Proust, mesmo em 

menor evid6ncia, permaneceu como o prot6tipo da obra de arte vitoriosa, ainda que nao 

engajada politica ou socialmente 

Depois do seu reconhecimento mundial, ou seja, a partir dos anos cinquenta, 

evidencia-se, finalmente, a grande influ6ncia da obra de Proust sobre a produ9乞o romanesca 

e po6tica de varios literatos brasileiros. O tema da volta a provincia natal, de nitida 

inspira9ao proustiana, foi explorado por diversos romancistas. A "descoberta da terra", 
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proposta pelo movimento modernista, foi assumida por alguns como um retorno s raizes, 

representado pelos sentimentos e emo96es ligados a infancia vivida na provincia. Pari passu 

com Freud, Proust ajudou os modernistas brasileiros na explora9乞o do subconsciente, onde 

as experiencias acumuladas se transformaram em mat6ria-prima da cria9乞o literaria 

Assim, al6m de ter sido tema de muitos estudos crticos, a introspec9乞o foi 

importante fonte de influ6ncia de Proust sobre vrios escritores brasileiros. Nao nos 

detivemos na literatura de fic9ao porque nossa proposta 6 a anlise da recep9乞o crtica, no 

entanto, esse aspecto foi devidamente observado em diversos autores. Como ilustra9ao, 

recorremos a dados sobre a obra po6tica e crtica de Augusto Meyer e sobre o romance 

autobiografico e a produ9o crtica de Octacilio Alecrim, dois dos nossos maiores 

proustianos. 

Meyer deve ser citado entre os "amigos" mais fi6is de Proust que o Brasil produziu 

pois, tanto em sua produ9ao poetica como em sua produ9乞o crtica, revelou uma perfeita 

empatia com a obra do romancista frances. Adotou os mesmos principios introspectivos 

usados por ele e, de forma anloga, empreendeu a sua busca 

Constatamos, assim, que a explora9ao do subconsciente esta intimamente associada 

ao romance de Proust para boa parte dos crticos brasileiros que trataram de sua obra 

Verificamos tamb6m que, al6m dos aspectos apontados, uma outra caracterstica 

marcou a recep9乞o de Proust no Brasil durante quase tr6s dec6nios: a irrealidade de sua 

obra para grande parte dos leitores. Apesar de muito comentada, ela era pouco lida. O 

fen6meno foi assinalado em varios textos, segundo os quais, mesmo literatos que 

pertenciam ao clube restrito dos chamados "proustianos" haviam lido apenas um ou outro 

volume do romance e, em alguns casos, superficialmente 

No entanto, determinados fatos mudaram esse quadro. Em 1947, o 25。  aniversario 

da morte de Proust foi amplamente comemorado, sobretudo na Fran9a e nos Estados 

Unidos. O Brasil tratou de fazer a sua parte, fundando um Proust Clube, lan9ando n丘meros 

especiais de revistas e iniciando a tradu9乞o da Recherche para o portugu6s. Estas iniciativas 

coincidiram, nao gratuitamente, com o incremento do interesse dos literatos brasileiros pelas 
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literaturas estrangeiras, incentivado pela gera9乞o de 45, e com o direcionamento te6rico dos 

estudos literrios segundo os principios da Nova Critica, divulgada por Afrnio Coutinho 

Em consequ6ncia principalmente da conjun9乞o destes fatores, a obra proustiana 

perdeu seu carter "irreal" e foi definitivamente introduzida no contexto literrio brasileiro. 

Sua presen9a foi marcante nos mais importantes org乞os de divulga9乞o da literatura e nos 

rodap6s dos grandes jornais brasileiros 

A tradu9きo foi fator preponderante nesse processo receptivo, sobretudo porque 

movimentou a critica em torno do romance, despertando um interesse que se mantinha 

latente. At6 entao, Proust era um deus desconhecido, mas respeitado; muito comentado nas 

rodas intelectuais, mas na realidade pouco lido. Duas circunstancias agravaram tais 

sintomas. A primeira, foi a ocupa9ao da Fran9a pelos alemaes durante a segunda guerra 

mundial, quando os livros franceses tornaram-se uma raridade nas livrarias brasileiras. A 

segunda, foi o horizonte de expectativa do leitor brasileiro, segundo o qual a obra 

proustiana era caracterizada como quase inacessivel ao leitor comum, s6 estando ao alcance 

de intelectuais iniciados. 

Depois que a obra proustiana foi efetivamente consagrada no contexto literrio 

brasileiro, perdeu a caracterstica inicial de irrealidade. Contudo, assim como em outros 

paises, inclusive na Fran9a, embora seja objeto de admira9乞o irrestrita e popularmente 

referida, ela guarda a dist合ncia o leitor apressado e nao pode ser incluida entre as obras 

efetivamente lidas. 

Apesar de toda a movimenta9ao crtica, a principal caracterstica do horizonte de 

expectativa dos leitores brasileiros no perodo analisado foi um certo temor pela renomada 

complexidade da obra proustiana. Por um lado, os crticos franceses tinham contribuido 

para formar esta vis乞o, que foi fator de restri9乞o え  leitura do romance. Por outro, a 

originalidade da obra se encarregou de corroborar certas apreens6es, que se mostraram 

justificadas 

Nをo se pode, entao, afirmar que a obra proustiana tenha chegado a popularizar-se 

Por raz6es intrnsecas - seu estilo pouco fluente, a espessura se seus volumes, a densidade 
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de suas p自ginas, a complexidade -de suas anlises, a aparente inatualidade de seu enredoー  

ela nunca chegou a ser popular e permanece com seu carter de obra dificil 

Vimos que o mito da irrealidade da obra proustiana dentro do contexto literrio 

brasileiro desapareceu em meados do s6culo, com o advento da tradu9乞o e de toda uma 

movimenta9乞o crtica no sentido de torn-la acessivel ao leitor brasileiro. Isto de fato 

ocorreu, pois os volumes de Em busca do tempo perdido estao presentes nas livrarias e nas 

principais bibliotecas. E curioso observar que, apesar de n豆o ser uma obra popularmente 

lida, o titulo do romance - Em busca do tempo perdido -6 empregado sob os mais 

diferentes pretextos. Aparece, com frequ6ncia, repetido integralmente ou parafraseado, 

como nome de programa de televis乞o, em titulos de artigos de revistas e jornais, em out 

doors, publicidades e meios de comunica9ao bem populares, como por exemplo, numa 

cr6nica esportiva cujo titulo 6 "Em busca do futebol perdido"687 

Assim, delineando as mudan9as de horizonte na hist6ria dessa recep9乞o crtica, 

percebemos que diferentes mitos de Proust conviveram entre si ou alternaram-se no 

decorrer do processo receptivo 

O primeiro que se firmou foi o mito do "Proust decadente" que, paradoxalmente, 

logo passou a conviver com o mito do "Proust inovador" e foi, aos poucos, substituido por 

este. Tamb6m, desde o inicio da recep9ao, criou-se o mito do "Proust dificil", que por 

muitos anos esteve na origem da reclusao da obra a um pequeno grupo de iniciados e 

derivou na cria9乞o de uma outra imagem, a do "Proust irreal", comentado por muitos, mas 

lido por poucos. Assim como o mito do "Proust dificil" tamb6m o mito do "Proust amoral" 

foi importado da Fran9a. Durou algum tempo e foi substituido pelo mito do "Proust 

est6tico" por volta dos anos cinquenta 

Por outro lado, o tema da introspec9乞o perpassou, mais que qualquer outro, grande 

parte dos documentos crticos. Criou-se entao o mito do "Proust introspectivo" que 

permanece at6 hoje e 6 importante aspecto da forma9乞o do horizonte de expectativa dos 

leitores brasileiros em rela9をo 良  obra proustiana 

687 Titulo de uma reportagem sobre o futebol catarinense, publicada no jornal O Estado, 
Florian6polis, 28 out. 1990. 
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No incio dos anos sessenta a literatura brasileira tendeu novamente para o local e o 

nacional. Alguns intelectuais propuseram que os crticos se ocupassem com temas e autores 

brasileiros, ao invs de se preocuparem com autores e assuntos estrangeiros, como faziam 

preferencialmente at6 ent乞o. 

Ao mesmo tempo, com a prega9をo da Nova Crtica nas universidades, a atividade da 

crtica literえria passou para o domnio cientifico. Em decorr6ncia de sua grande 

especializa9乞o, tornou-se hermtica para os leigos e perdeu seu espa9o nos jornais. A crtica 

de rodap6, amplamente praticada nas d6cadas anteriores, foi em parte substituIda por 

frmulas novas como a resenha, o panfleto e as noticias. 

Como vimos, tamb6m a crtica proustiana seguiu este caminho. Predominaram as 

resenhas e as reportagens com fins informativos sobre as anlises propriamente literarias 

Ainda assim, nos primeiros anos, boa parte da crtica proustiana publicada 6 assinada por 

nomes respeit自veis. De um lado, antigos "amigos" de Proust, como Augusto Meyer e 

Wilson Martins, de outro, jovens literatos saidos das universidades, como Leyla Perrone 

Mois6s e lone de Andrade. 

Os textos que apresentam algum enfoque novo sao justamente resultado de estudos 

academicos ou realizados por universitrios, enquanto que reportagens dos jornais s乞o, em 

geral, assinadas por jornalistas, que assumem o papel de crticos eventuais 

Acreditamos que, em ftin9ao das mudan9as que acabamos de indicar, um estudo da 

crtica proustiana brasileira a partir da d6cada de sessenta exigiria um corpus constituido 

por teses realizadas no contexto universtrio, o que foge aos objetivos da presente pesquisa 

Esperamos, no entanto, que nosso trabalho apresente subsidios para outros que se 

proponham a explorar trilhas aqui apontadas 
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A bibliografia esta organizada em duas partes 

Da primeira parte - Bibliografia especifica - constam as obras e os textos de 

Marcel Proust traduzidos para o portugus e publicados no Brasil; os textos crticos 

produzidos no Brasil sobre a obra proustiana; e os textos de autores estrangeiros mais 

referidos pela crtica brasileira de Proust, respectivamente distribuidos em tr6s itens 

Interessa-nos ressaltar que os textos produzidos pela crtica proustiana brasileira formam o 

corpus desta pesquisa, cuja listagem 6 apresentada nos anexos por ordem cronol6gica de 

publica9乞o. 

Na segunda parte - Bibliografia geral - dividida em dois itens, esto 

relacionados, no primeiro item, os textos sobre hist6ria da literatura brasileira e sobre crtica 

literaria brasileira que deram subsidios para a contextualiza9をo da critica proustiana e, no 

segundo item, os textos que consultamos para a fundamenta9乞o te6rica 
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1.2. Amostragem. 

Considerando a grande extens乞o do corpus da pesquisa, torna-se invi自vel a sua 

reprodu9乞o integral nestes anexos. No entanto, escolhemos alguns textos curtos a titulo de 

amostragem, cuja reprodu9乞o se justifica ou pela divulga9ao restrita que tiveram ou pela 

importncia da sua repercussao dentro da crtica proustiana 
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1.2.1. CHRONICAS: LIVROS E REVISTAS. Klaxon, mensrio de arte moderna, So 

Paulo, n. 8, p. 30, dez/jan. 1922/1923 

I 

trair neologismos regulares. 丑spirito tambem 
reguLar. Instruec云o tambem regular. Mas tudo 
isso somado, multiplicado n豆o d' Poesia, oh no! 

Como profissional do verso medido o popular 
m'dico decaiu.Ba em TMArlequinada" uma por- 
貢o de alexandrinos fragflimos.B,o que 6 pior, 
batidos, martelados. O hemistiqulo ribomba, si- 
tido, imp垣c血vd. E'sem duvida o entusiasmo 
pela lusa poetice guerrajunqueirta e juliodantal 
que lhe roubou a saborosa elast恥idade que o 
alexandrino adquirira llo Brasil. Quanto A s か  
mas...so desesperadorarn ente esperadas. 

Quando Arlequim aparece, quis o Dr. Martins 
Fontes meter・se eilユ vol-sos de metro ▼Ado.I、i 
um desastre.Raro conseguiu um ou outro efeito 
ritmlco interessante. Desiluda・se o aplaudido al6・  
pata. Continue no alexandrino e no octossilabo 
que s豆o mais fceis. Deixe o ritmo doa versos 
de metro v'rlo pars os poetas.ESte gnero re-
quer uma sena山1lidade nnfssima, que o dr. In- 
felizmente n義o possui. Poss血， e em abund血n- 
cia, essa dma rica da sensibilidade sue se 
chama a senhment.a五dade. 

Provouべ〕  sobejamente em Marab 一 lnulaー  
tinha nua, enfeitada de penas, com a oual o co- 
rajoso 1r. teve em かeno sa垣《》 de festas no Pa- 
ladio da Paz, em H血 a, deante de quatro damas 
enucanissimas, um coloqulo amoroso o beilocal. 
com  rranqueza:esentimentalismo que confina 
a inoecenぐla. 

（久》mo fazem mal as Musas aos doutor司  
Homens nonestos, bem educados, at6 simu血ti- 
coa;e.Oaaaos, enfim, doa quais o Brasil espera 
que cumpram seus t五o claros deveres...Mas 
J五  comecam as Musas a mamar o ldte, nem 
sempre digestivo, dos pals e 6 isso: os doutores 
enegrecem suas carreiras burguesas, dign血d一  
mas com a fabrica toLtz, boblz, chinfrixu e cbs- 
fariz das arlequlnadas. 
’「HOBBORAL, ABRENUNCIAL, e VADF 
RETBIz! 

Fori 心  pois vaiar, nauflanizar, batatlzar. 
O'voponrtzar nestas hnhas 垣o alaridal mamata. 

MARIO DE ANDRADE 

Rece恥moa: 
LA VIE DES LETRES, numero de janeiro, 

com escolhida colabora真o de Paul Dermも, Re- 
ne Dunan, etc., e urna pea em tres tctos de 
xicolas Beauduin. 

LUMIERE, numeros de novembro e dezem・  
bro.Traz boas reproducc6es de LeFaneonnier, 
Louis Bouquet, Franz Maaserel, Van Stratten, 
etc. Poemas e artigos de Avermae't'e, Albert L6- 
page,G ulihernie de AImdda, Serge MUllet, etc. 

NOUVELLE REVUE FRAN9AISE, admira- 
'el numero, de 400 paginas, consagrado a Mar- 
eel Proust, o extraordinario romancista moder- 

no francez, falleeldo em novembro ultimo. Os 
mais brilhantes nomes da actual gera真o fran' 
ceza entre OH quaes Barres, Valery Larbaud, 
Paul Valery, Cr;mieux, Souppault, publicam 
nesse numero bolboa artigos sobre a vida e a 
obra do autor de Sodome et Gomorrhe. 

LES NOUVELLES LITERAIRES, o util e 
bem organizado hebdomadario parisiense, com 
InformaCes literarias e artisticas sobre as uI- 
timas producC6es do espirito francez. 

CINEMA 
cinema deve ser encarado como algo 
mais que um m6ro passatempo, quasi 
por taxi, ao alcance de todas as vis- 
tas, com a utilidade pratica de auxiliar 
as digest6es e preparar o somno. J 
se foi o tempo em que servia s6mente 
para a demonstra真o da chronophoto- 

graphia. Evoluiu, tornou-se arte, e veio accentuar 
ainda mais a decadenc垣 do mau habito dos se. 
r叫  n tam皿a, outsdonhos e interminavda, mes- 
ruo quando se fala da vida alheia. 

Ciosos na conservaC五o das rotinas, todos os 
cat6es se irritam contra elle, apesar do seu alto 
papel na educaC豆o moral. Como 6 que um pac 
ha de ensinar ft filha certas feiiies・  da vida? O 
meio llldS たteu 'levai-a ao cinema, euja alta 
moralidade, reduzida 血  expresso mais simples 
d血 a formula: 

TODO MAU E' CASTIGADO. 
O BOM ACABA VENCENDO 
E RECEBE DE PREMIO O CASAMENTO. 
SI FOR CASADO...UM FILHO 

Moral a preCo de occas適o, esta se vendo. Mas 
6disto que o povo gosta, com o tempro de uns 
obstaenbos pelo meio, porque mesmo para elle o 
prazer multo facil n豆o tem attractivo.x託o pare- 
ca 細to elogio;at6 os gatinhos gocstirni mais de 
brincar com um obstaculo entre a patinha e a 
bola de papel. Deliciam-no os romances em series 
- 20 capltulos一 cheios de difficuldades e de 
mysterios, que se resolvem na proxizna semana, 
ー thesouros enterrado ● 一anneis 伽taizsー ban- 
didos Indsー  "virgens" marcadas... etc. 

Pam o Snr.Tく)do・o・mundo, e E工ma. Fanillia, 
os actores preferidos s芭os os doa P叫・eia symp・・  
ticos, sejam verdadeiros artistas ou n豆o. S議o a' 
meninas de fabrica que fazem casamentosdcos, 
ou milhionarias apa注onadas I》く〕r pobret 田・dr・  
tuosos (note-se, de passagem, a Influencia do dl・  
nhelro na sympat血） .Detestam pelo contrado to-
das as "vampires" porque seduzem os maridos e 

! 

klax iダ n 
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1.2.2. C. [Carlos Drummond de Andrade]. Fran9a. A Revista, Belo Horizonte, n.2, p. 52- 

53, ago. de 1925 

fraDca 

XXo SI血CE4E~Benjaznin CrmiじLIX ーーNouveihi Revue Fraロ9aise~ Paria. 

NAo sei si ainda eerA tenpo de falar d己cte livro do Cr'wleux, mas 
tenho certeza que cciiPr66 teupo de falar do Proust, La:baud,R3InftLn$ 
e Giraudoux.Ora,6 」ustam8nt日  cObre Proust que (Jrmiaux escreve o 
maior a aュais inPorしanto capitulo de .XLXe siもcle・， daロclり・nos a primeira 
"'"da conjunto dessa obra tEo caluniada a louvada.. afinal to In-. 
tnfl pree nama . tiorn capituto．じcelente capt切lo.o autor ao心  ocioma es 
ti,,lnorrfle 11● e anaiiza'Jo com lU Cmez e oenetracao. e ainda com b oa 
doze do sinpatia intelecWat. Acho tnprectrtdiveL esse coeficiente do sin- 
otia no estudo duma obra literaria ou arlistica. som o nua o estudo se 
arriaCa a sair um cnocno rol.LOr10 ou urn 1川usto 1tDOlo. しremleux P0・  
『＆o chega a ampalizar ao mais, como no cato da rroust, Cubo estUo e 
iu'taIne lit日  a auzencia a日 estiro e aue confundo nerturDa aezesnera o iei・・
い「， rols nan e qno o ar・じranneux afirma nao haver 685110 mats atua・・ 
一‘一．、 AI、 h'la ．口.“ つ 	.,'‘、  ."“、  .h”、  ‘hh . h ，、ー一  一．  I一.客」、  ．一、、”a つ”一”．‘ 	『、,、‘．  ailco cio que este! iiju zamoem Lontro urna oかniaO soDre .L'roust. 1)018 
,.ntii8: e o autor ma1s atricir ao seculo z u. Nao aue ele saia obscuro. 
m,&l,Lrliiおco・ Isso nao'MUS escreve inn【・ us PerlOdos nao acabam nunー  
‘」， arrastArfl- , l)い； e。,re UI CiPO4t 無  COflj U O争e prepoz鮫is pronomes 
け..'t,als .,'ai U四・ V讐elja iera口ユ m19円Dre一qes] eun日5 lilies門りeu rs七e 
Ul, S、9ri Imo・  y rezuitacio paga o sacrill9lo ・, Mas 門te em 肌  ， d'ir9 de 
皿語I‘・ riomem'e pau9o 隻tipo・ acos世macio a vatoci9ace, estou De円 ienー  
dり o 少rand. ecarし,cio しoc讐，・ Ondo o persona)em pricetpat・ Ja9ues 
F,,reb準r,'crio世 a ep res sa' ・上'iis o tea叩o 一qu旦 gasto em ler'9do o 
dOrand eca央 nan cii喝‘'para lとm capItuLo',k'roust, q些 requer哩p叱
叩o especial ao espirtto, Sten9ao sempre vt3tlant', etc・ .Uazer paraleLo t 
回！ce' 巴as eu we stray9 a 一 りizer que Uocteau se oferece ao Leitor, e,・  
quanto I1roust se subtrai ・ U-se q primeiro (sentiwenや  4e ．即856 e de 
abandon ）・ gozo es1りritual, l)efletra9aO 叩utilり； o竺guildo e!I ao,(neceき  
,idai1e ie 0519,9oI iv!a me月mら  para o外er a vitori与9叩 ii門’aaqu讐a 
dupla ト  eisa9ao nem a ao mzao cas (luas personaiiaaaes）・皿artins na 
Ahoelda notou que os livros de Marcelo Proust tanto podam ser uIdos 
iu traz para dioute como rir diante para traz (o 2.'volume antes do l．う．  
O nue estA cio pert'tito acOrdo com a oniutao comum cio cue rroust 
.comPose mal, autrement dilH ne compose pas.. ．・  Atraz em seus livros 
o o tis nos interessa nan e a anedota, e a psicoloila. ievaaa ao intinito. 
do、  person川RflLi, a ciecoopozにao e reconpoziCao pasruoza aos caracteres, 
o dom ae Viaa Intimo secrto e multipto, que o leitor s0 chega a desco-
brir dePOtS (lo Veflctr a latozincrazia do esい1O.A esse respeito a critica 
Je Or6ruieux 6 actrnirovel: mostra・nos as ruizes pro加udas e dolorozas de 
cue se nutriu esta obra que alOw de ter valor inestjmavel como estudo 
UbICOIOPCO e ' o quaciro ae-costumes mais conpieto reaitzaao em r'rana 
ti叩ole aa しotneuza riurnana.. 

Proust foi urn doente um ipersensival. Cr6mleux acent丘a nele o 
dezenvolvimeutO anormal da manioria e imajinaC5o dando como produto 
iusibilidade iperlrotiacla .iistes os meios naturais de que dispoz para cr0- 
novar segundo SUa estel・ica a vizao cio inundo e ao comem..ill numa 
ialuvra o romancista do " ubconcieutc. Sua obra nos fornece dados in- 
押riantissimos para o estudo nas rela9ois entre coロciente e 1ロconcien;日・  

Valery Larbaud 6 outro 2raude escritor estudado nor Ormleux. Com  
tce'stvO entuztaSnlo・  'Jonvern sorrir (la profecia( para ciaqut a iwi anoり  
dum Larbaudi-Ciube a maneira ao b Lnenaai-c1uDe e noutras socieaaaes 
智ualmente divertidas. Isso de clubes 6 meio cacte, n喜o acham? 

Estuoenda a s6va em Pedro Benoit co homem cio menos imailuac勘  
mre todos os rrancezes vivos’ ・ bnu sannores, gostei cio iaw・ーぺふ  
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1.2.3. ARANHA, Gra9a. Marcel Proust. In: Espfrito Moderno. Sao Paulo: Monteiro 

Lobato, 1925, P. 99-100 [publicado tamb6m em Minas Gerais, Belo Horizonte, 10 

jul. 1971. Sup. lit., p. 9] 

E.s pi rilo Alodcrn o 

、  

MARCEL PROUST 
. 

Proust n瓦o nos rejuvenece. As raizes da sua 

arte s三o longinquas. Neila o velho espirito francez 

compraz-se na analyse das cousas, na narra95o'dos 

acontecimentos, na associa9三o das' idEas e das sen- 

sag6es. Uma infiltra弾o da seiva humoristi二a e de- 

formadora dos inglezes da a mystificag豆o da no- 

vidade. Aquella analyse vae at6 o 胆roxismoー, 
por tal exaspera車o a sensibilidade de Proust 6 do 

nosso tempo, embora a arte lhe seja antiga. Arte de 

intelligencia, em que o pensamento se faz instincto e 

parece tecer inconscientemente. Arte processual, em 

que se reflecte a cultura voluntaria. Arte. de. tradi- 

更o, que termina em decadencia. O poderoso dom 

de representa頭o limita-se a fragmentar a vida 

Proust nos transmine a sensa車o dos objectos, como 

elk os percebe. Os seres n言o se exprimem por si 

mesmos Tudo emana da consciencia do artistta, que 

no possue o senso philosophico para ligar os fra- 

99 

Cra9a Aranhロ  

gmentos e compor com elles a ilius三o da unidade. 

E' uma decomposi9五o do Universo a qual falta a re- 

composi恒o esthetica. N言o ha pensamento univer- 

sai que dirija a crea車o e fa9a della um todo. Ora a子  ー 	 、  

Arte 6 transcendente, quando da multipla imagem 

dos seres tudo arrebata para tudo fundir no Todo i 

infinito. 
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1.2.4. ATHAYDE, Tristao de [Alceu de Amoroso Lima]. A msica em Stendhal e Proust 
In: Estudos ー  Ja srie. Rio de Janeiro: A Ordem, 1927, P. 180-190 [publicado 

tambem em Minas Gerais, Belo Horizonte, lOjul. 1971. Sup. lit., p. 6-7] 
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1.2.5. MEYER, Augusto. Proust, o Zaori. Correio do Povo, Porto Alegre, 11 maio 1930 

Proust, o Zaori 
Nao ha politica sO na 

ac9ao, tambem no pensaー  
mento considerado puro ou 
gratuito podemos nbrar aミ  
suas manobras.Quasi tcda 
psychologia at6 hoje, at 
Proust o Freud, se mantiー  
ziha nos limites pragxnaticos, 
mascarava a utilidade com 
apparencias do pcsquiza. 

Proust com ft s nr 	Iiitir(t7 
cruei, 1"rcuu com a psycha- 
naiLse ensinaram'clescou- 
fiar dos chav6es consagra-
dos pela Introspec叫o facil 
dtt psychologla official. Seu 
methodo foi uma・  desconfl- 
anca constante, jima revis瓦o 
de valores. Onac outros 
aceitavam. sem !analyse, ・  In・  
troduziram a obriga9Ao da 
pro-analyse.4utes do. pro・  
curar a lei quo suhstltuia o 
facto, quizeram surpreender 
a hypocrjslo. contido. nolic, o 
seu movei disfar9ado pela 
Camuflagem 1nconsciente. 

No mund6 da "Reeher,he 
au 'remps perdu" e da "In- 
troduc9こo ,, Psychanalyse" 

一 sempre se 】  persegue no ho-
mem apparente o animal 
subterraneo, deslocando o 
sentido de um pro outro. 
Em Freud, por'm, a obriga- 
叫o lineai de manter a the一  
se, (p自n-sexualismo) at6 
certo nonto emnobrr'ri, n I 
riqueza'' cio methodo. em- I 
quanto no Proust a estraor- I 
dinaria gratuidade com ciue I 
encarava tudo produziu es- I 
se reposrtorlo de suggcst6csI 
como nao ha em nenhum I 
psycnoiogo. O professor vi- I 
ennense acabou Ill只  tifit',,i-,,h I 
a :..superposlCao dos 	dois I 
・mundos, consciente e sub- I 
COpScleflte. nelo egnirft.n ,t. I 
’砂ocrea9ao; o escriptor. pa-1 
rlslense respeitou multo mais I 
a verdade comn1PYa p hntri, 1 
.0 accento na luta e n1rp dllロe I 
ェor9as:‘でOncentrac豆o p disー I 
persao. 	 I 

、  
A 加r9a de concentra孟o I 

esta representada nos auin- I 
ze volumes da "Recherche" I 
pelo Eu que centraliza a his- 
tonla; a tendendlo. dispersiー  
va - pelo proprio Temno. 
dissociador e' destruidor, " da 
personalidade. A nrn1ivn i-tn i 
'.L'empo nerdido ' a hrnm,,．り  
ao .0 que se perdeu, o Eu 
proustiano se volta pro pas-
sado com a intenc五o de re 

I 

I 

"Correio do Povo" maio dc 1080. 

ー  con醜is玩r E6 16滝6 dbs iii.. 
nos vividos a memonia mllt-cー  
gtal da uersonalidade cn,Pi. 
salvar-se no meio 'da corren-
teza construindo na ilha da 
memorj,a o observatonjo da 
Consclencia. Mas ・ an -nps,m-, 
tempo nao quer a salva頭o 
por meios Illicitos. recnrri-'ii.. 
ao ao narcisismo rnItvirn 
上i xige ae si-mesmo a mia- 

ri mais 5垣cera e mais 
crua que for possivel recons- 
truir, Vem dahi o seu traー  
naino moroso, retardado em 
meandros. iihelo do ntnihnc 
que se perdem noutros ata- 
lhos, dc beccos subentoricit.. 
ao＄一ー  e a claridade miasi 
(1flSI' ,rne.,' ,, cre 且t "'nぐ-n h “、一」“'""""" "u, J.Lru.vcssa a 
onra toda, esse olhar de 
!flA,i enxer2an .3.. 	n十rn --he ，で～'' ' &i’し‘6''3u) 	uLravcs 
aas paredes convcndionacs. 

Proust foi uma clnrh,inlo,，一  
cia monstruosa sorvidn ,--,,. 
ullla Senさ・ ’.nld且dP lnr"hm1 …‘'" ‘ハノ“' .iuu.ue mcnivei. 
Ja se disse com multa raz5o: 
OS Sentidos delle n五o rrn”, 
OS 】1OSSOS Chlnn lnRt，・””"”トハ” v" '~''J,Ji;, 'u'LUmさしrumCn'Os 
nOrmaeS ．  立1ln,,nq nemh"h "~'"""Jロ ・  i,iit nos esmaga 
com o lastro activo das sen.. 
sa96es. Princlpalmeiitc com 
a sercnidadc Inalterayci do 
Pensamento ・  NEo ha urna 
iruqueza cm Proust, um s6 

nl巴pento do ' clesequilibrio . 	l 
些  connccico o cpisocllo ciaI 
野r興iききntら  cOntado p or~ 
z-icnri .Uarcjac. Em 1918, nbm~ 
raro momento do folga, um I 

、 amigo levou Marcel A casa I 
cio uma cartomante, Esta ob-~ 
scrv四  as m瓦os do Proust, I 
aquellas maos' que tantas I 
muincres invejaram, reparou I 
nos olhos 1nquietanしcs, de- I 
pois 費se apenas: 	 I 
． ー vsennor O que devia I 

、 icr a minha sorte e revelar I 
I o meu caracter 	一 	I 

I 

I 
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1.2.6. MEYER, Augusto. A culpa e de Reinaldo Hahn. Correio do Povo, Porto Alegre, 11 
set 1930. 

l' 

QUINTA-FEIRA, li DE SETEMBRO DE 1930 

f 

 

 

I'. 

A culpa 6 de Rei" 
naldo Hahn 

I 

、 Unia paisagem brumnsh 
na terra longe, de certo no 
paiz th‘一 memoria l,m・di(lfl 
quanao a gente esqticco o el一  
garro entre os tiedos C fica 

,othando pra: dentro corn 
olhos vagos porque tern a 
scnsa9iu de 孤 ter vivido lia 
mu」しo tCfl)l)O flCSiうじ］oitr a,u 
fllw existe. 

Qualquer coma nodernsn ‘、  
trisuo como o nui.rulflo do 
mar na praia Interior, O 
transatlantico marcando o 

.ponto extremo.no  horizoti- 
te ・・・ Alguem a teu lado, ai-' 
guern ciuc ,desenha na al・dia 
cdni a ponta da Sombrinha e 
no diz nada porque a voz do 
oceano fala por n6s... 

E tudo actual, mas nunca 
existiu. 

Qualquer cousa poderosa e 
triste que s6be cai n6s como 
a imniensa mar6-cheia da 
amargura, e nao encontra 
palavras, e n五o diz, n豆o dirム  
nmやa n riqueza cIaS colhei- 
1.LLS IflUtcis... 

A espuinuracla brilha um 
momento na crista verde o 
mergulha、  e rebrl1h,i hrmー  
qumnna.... 

Nao ha mais ponto na ll一  
nha do horizonte, os olhos se 
perderam. 

.iao na mais iflieilf 只  rnI 
areia, os destinos se rr”クn~l 
rara. 

. once rol Que existiu es, I 
sa Paisagem? Me ensinn一  ,、  I 
camninho cue 1evi gi-. 16 	I 

QualQuer coma nndc'vn'n e I 
triste como a s ilriirn rli I 
quem Pudesse ver. dennis rt ' 
morte, cue a mesrnR」  virin 1 
Cofltinu'a, Indifferent油 	ftfl(ュ  I 
os amigos'aDararam 11OS!!II 
nome na areia. one nRnlI 
apagou a tua Somnhyo. uln I 
cnao...1 	， 	 、 	I 

Itugusto Meyer I 
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1.2.7. BANDEIRA, Manuel. No mundo de Proust. In: Crnicas da provncia do Brasil 
Rio de Janeiro: Civiliza9乞o Brasileira, 1937, P. 261-264 [publicado tamb6m em 
Minas Gerais, Belo Horizonte, lOjul. 1971. Sup. lit., p. 12] 

MANUEL BANDEIRA 

NO IIUNDO DE PROUST 

鷲鷲舞e Proust que le cheioer s vzes moralmentedelcia, porque em tdaconhecimento queQual 	traido, porortes no Corao nonb inquirindo as 

麟rn conheceu o Legrandit, do Du Clede cheInteiramente' inesperada vir a saber emtrue (2) que 'ele fsse dado desde sempre aoigamos antes aos mesmos gostos que o baro d,andin mudara bastante fisicamente e eis comaessa transformao: "Conto us mulheres quelutamnente o rosto 	esbeltez do talhe e noarlemnbad, Legrandjn tinha tornado o aspectona oficial de cavalaria. A proporo que rnr.ornara pesado e embrutecido, Legrandin estavarpido, efeito contrrio de unia rnesnma causa.ilto de freqentar certos lugares de m faina,a que o vissem entrar ou sair: Invertia-se 

. 

麟難  

l'rりu.st n云o revin as provas tlpogr"lieus da sua obra ti 
partir de Lu Prisonui're. Se o tivesse feito, lmv・  cria certatnci)tc 

notar a repeti9百o e te-la.ia suprimido. Para n6s essa 
drertncia foi preciosa, por ilustrar a tcna,a do romancista 

" personagens de Proust parecem t云o viras,"vida aned6tica 
elas t t"o ernbnsttda, t"o rica de detalhes que se diria copiadas 
o natural. Entretanto Proust no Le l'empa i(clrouu' e cml 

carta ii Astute afirma n'o haver nenhum tipo d clef, nem 
mi, nenhum detalhe de a9Ao nこo-ficticio no seu romance. 
e diz le que n五o f'z nenhum retrato, exceto os 

mon6culos da soire emn casa de mmc. ・  de Saint-Euverte. 

A um leitor superficial Proust patecerd um 》  siりcito 
es tremumcotc preqcupauo coin os net叩ties ・  ノ『veiuuue e tm 
os detalhes s6 lhe interessavam como elementos para a 
indu9云o das grandes leis.’ 套he observou os mesimmos eietaIhiei. 
ー  urn ousar, um gesto, uma mrase, em muitos. uns seus . 
conhecidos, e tomando cm consiacraCuo as etrcunstanc三as 
inquiria os mOveis no tal ou qual sorma de expressao, cilegimnuo 
assim a uma veruane geral, onne一  cabiam o4?so os seus -- 
conhecidos, corno todos os semeiflantes a eles, por ocasmuo (me 
reaC6es an組ogas. 

last' riquissimo slocit dc observa加es recolhido nos 
dc aparente inatividade hitertia do "tenwo 

perdido" veio depois a servir, segundo as necessidsdes de sumi 
demonstra戸o. As personagens loranm・  desenvolvidas segundo mu 

elos seus tempertumtentos, das seus h丘bitos, acabando por 

聖。1も需塩電lia搬ti器器J盤。濡ご麗器忠unc'u 
tivesse lmavi(to inten9o (IC retrato. 

NO CUS(i (lii rcp('tiぐ“o ' tie tlut' tIOS i'culi.imiis, Imuir lit 
anterior it criac丘o dos tipos de Legrundin e Suint.Lottp tu 
observa''o de curtos "cham'lus" que com o tempo tomam o 
aspecto the文I”・oito de ofitimmis de cavalaria. E引e detaルe fis.io 
estava assoe: momo no pcnsnmnemsto de Proust A Iddia dc certos 
hbitos, certa maneira de ser, Porque' stvs fossem cwnuns ti 
しegrandi叱e " Saint-Loup, o detalhe gravitou para as pessoas 
邸les, obedecendo em uni e outro caso so mesmito principio de 
l6gie；・  em'imnhormi. 

' 1) J)u ・antu sua 血  ltima viajem A Europa, Manuel 
landeira visitou a Bolando, especltilmente para apreciar 

Dclii, de JCan de Vem' Meer: De' peiiLc personnaqes co 
(e sable' lail rose, ei e可lit la pr'cieuse inailire dii 
mi de tour juunc, O artigo de M. B. foi incluido 
.s da Provincia do Brasil, Civilizac丘o Brasileira S/A. 

- Edit6ra. Rio. 1937, 

(2) Noimme ulterior e definitivo, La FugiLive (Torno VI, 1 volumue, 
d~A I ，、  R"rI,.，・rhハ、  
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1.2.8. MEYER, Augusto. Notas para a leitura de No Caminho de Swann [distribuidas com 
a 1. cd. da tradu9ao]. Porto Alegre: Globo, 1948 
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1.2.9. COELHO, Saldanha. A tradu9o de Proust. Dirio Carioca, Rio de Janeiro, 07 nov 

1948. 

DIARIO CARIOCA 

CRONI亡A E NOTAS DE LITERATURA 

A 
~ 

TRADUCAO DE PROUST 
Saldanha Coelho 

Quando se ralou que a Editora Globo iniciava a tradu9do de 
Proust, os conh ccedores de "A La Recherche du Temps. Perdu' 
V2ram, contra postos a esse empreendimento, dois fatores imvor- 
iantes que・ por si so, bastavam para excluir a possibilidade do 
seu d xito comercial e intelectual: a condi9do de ・‘Untranslata- 
ble" em Proust e o pouco interesse que sua obra despertaria en-
tre os leitores brasileiros, pouco habituados a receber com agra-
do os A vros que, apesar da sua alta valia, permanecem envoltos 
tantos anos no silencio egoista de meia duzia de intelectuais, e 
nunca foram cercados da desmed滅a propaganda com que con-
tam livros de inferior categorui, embora se Ziies d琵liZ maおrdi' 
vulgaCdo. 

Mas・ parece・nos, nmhuma das hip6teses se co川imwu,pdS 
o primeiro volume d,e" A La Recherche" ai estd, para retificar 
o "a priori" de zlguns e beneficiar, literariamente, a todos. O 
poet佐Mario Quintana, a quem se confiou aversdo d.o orioinal 
francどs "Du Ctd de Chez Swann", houve-se muito bem nessa 
drdua tarefa, conseguindo captar a densa atmosiera vroust瓦元  
e torn -la igualmente envolvente m.&. lingua brasileira, 'proporcふ  
ー’'"vー“vり  'Fり  ‘ルI"umCl“ロS e ロS fl LflR 1mnt7,"..Q "" "”でmil'H",- 

criadora de Proust.Salvo raros sen6es, o trabalho ele Mrio 
塾z讐m佐dexcclente・  Alias, a autorizada en.sal.sta LuciaM・iguii 
Pereira jd se reportou, no seu artigo "Proust no Brasil"に霧  
quenos lapsos que passaram despercebidos ao tradutor.fal届ei,z 
空rime Aelour da Camaro, que diz ndo ser vroustuzn可rnnrnjanら  
hd vdrios anos conhea a obra de Praust. avontou 気eIUL霧こ
哲as, entre as quais uma bastante curiosa, verificad貢umt示  
cho da pgina vinte do volume traduzido, onde se encontr可subs- 
竺竺讐o "tuteur",a palavra "estaca", forte demais vara 廊ふ  
S讐tar a varinhらque se prende d s hastes das floresラosas与o 
cas？・ pgra pてote' -las・一 “Tutor", ou "esveciue". seria o termD 
讐乞些quado ・ No eiUanto, parafraseando ' pf6戸lo~ jあ磁  
Adour, esses enqartos representam quase nada'nao desmerec読 二 inzportante trabalho do poeta Mario1: -- 	 屍lnt扇云戸g姦iご砿 警aゲflU?でeros ledores poder・se-do identifica ンemif議m瓦詳5C応：  
no d'idias do genio franc's, tanto tempo e薪α瓦品羨g議I 



ANEXO 2 

2.1. Grficos indicativos da freq能ncia de publica戸o dos textos criticos - por 
decenio - no periodo estudado (de 1923 a 1992) 
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2.2. Curiosidades 
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2.2.1. Poema dedicado a Marcel Proust por Samuel Mac Dowell, Filho. 

A L'OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEURS 

Samuel MAC DOWELL, Filho 

J'ai perdu pour toujours en quelque basse offrande 
Les prrnices de ma virilit6 trop tendre 

Et le cortege des jeunes filies me liante 
' 

Qui portent a la main des lampes d6faillantes 

A petits pas pr6cipits sans brusquerie 
Elles passent scandant le rythme de ma vie 

Et l'une a. dans la voix des notes de tendresse 
Si faites pour panser les a mes qu'elles blessent 

Une autre qui aimait sourire 哀  Ia tristesse 
Me. laissa dans l'arne une empreinte. de caresse 

La 'plus chCre ne fui jamais qu'une entre mulle 
De cc quasi chaste I)on Juan - les jeunes filies 

Sont des pelouses joilment entretenues 	, 

O立  dansent molernent mes jouissances nues 

Mais le silence vierge o立  mes d6sirs s'6panchent 
Les v己t de i'albe linet de la gage blanche. 

1 

Revista Branca divuka. en,. 1}rimeira n,jTh一加f, .,n.,"n ID g fl.*,4LDI 1I.一，、，.".11 
nmo, escr" e mo e"1. Paris -』 1923 n,I"'"1" """h. "",,",，一一．..．‘言一  』一』ー．ーー  '’…と’、～ー”ー  し  ”’～  レIル ‘'''“与 .;-iii,…o・  0148 cja Im 乙り anos,nlmm reuniao ae ・ 101加n, 
inre'ecivass, CflL 九omeno,,.,ln. 	Ma，・celP，・nit si.m - l・ 1' ”・．“'I、  ョー  ーー  ー．一~ ーーーーーーー”’ ーー  ー……ー～y‘ン“''u'"''“しci xi'"''',lit) 」・ー ‘sn;versano CC S質a morte. 

'esta, sem d'vida, uma das primeiras contribui96es de um brasileiro d me- 
m6rma. do grande criador de A Ia Recherche dii' Temps Perdu. Poeta, humanista dos 
mais eruditos, 知risto eminente, catedrdtico de .Direito na Universidade de Re- 
elf e・ 9 prof・ Samuel 'Mac Doweli Pilhe, na'scido em 1・era am bu co,bバou-se e 102 
educado em Paris, de onde saiim, co,niplcto4os os ititussTh.0 d#' hunnvzn后ddh, nrn ふ．  
sar a ・じniversidade de Cambridge. 

誓讐pital francesa・  viveu .Sam.ucl 'Mac Dowefl, filho, intensa atividade 玩te・  
mecrua’・ 1' '01 amigo ae 4pollinaire e i ntimo de Henバ deR'gnler, que lhe propor・  
cio?三an9 acesso aos ser6es literdrios da Condessa de Noailles. Poeta sim.boZista e 
タat争9'PC,了ainiano・  月amuei“《に .DoweZl, filho, colabo’・ou em. revistas pa,isicnses 
ac puesua 'too o pse'ueonh,no de Pierre Eor・ Seu* poemas - de eiげa coletdnea rr. 
tirou este suave A Vombre des jeunes filies en fleurs para atender d soiicltaco 
desta Revista~sdo todos escritos em frances. 

Viveu Samuel Mite Dowelち filho, na fa8e ，《  urea de sua mocidade. kzonどle clima 
Fruus&usmu que saturou o munao intelectual 助  Wranca.. an加  a vIt6ria. a n,lhh，・L 
dade e a suprema atualiza9do do mestre, com a conquista, em 1919, do Pr加iio Gonー  
court ・  
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2.2.2. Poema dedicado a Marcel Proust por August Meyer 

elegia para marcel proust 
Augusto MEYER 

(Do Conselho de Administrafdo do Proust Clube) 

Al6a de bambhs, verde ogiva 

recortada no azul da tarde mansa, 

o ouro do sol treme na areia da alameda, 

farfalham folhas, borboletas florescem. 

Porto de sombra em plena luz.. 

Gemem as lizas taquaras coFno frautas foihudas 

onde o vento imita o mar. 

Marcel, menino mimoso, estou contigo, Proust; 

vejo melhor a amendoa negra dos teus olhos. 

Transparencia de uma longa vigilia, 

imagino as tuas m言os 

como dois passaros I pousados ma penumbra. 
Escutaー  a vida avan9a avan9a e morre... 

Prender a onda que franjava a areia loura de Balbec? 

Setim rosco das macieiras no azul. 

Flora carnal das raparigas passeando 良  beira-mar. 

Bruma esfuminho Paris pela vidra9a 

intermittencias chuva e sol LE TEMPS PERDU. 

Marcel Proust, diagrama vivo sepultado na alcova, 

o teu quarto era maior que o mundo:' 

cabia nelle outro mundo... 

Fecho o teu livro doloroso nesta calma tropical 

cOmo quem fecha leve leve a aza dc um cortinado 

nina-nana sobre o somno de um menino... 

伊ste poema・ extraido 也． “妙alu:", foi 
cscruo em iりzo e e. aqui Publicaao na orlo- 
grafia original). 

' 

4 

、  
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2.2.3. Poema dedicado a Marcel Proust por Alberto da Costa e Silva Filho 

& 伊ず④田 t 
DA COSTA E SILVA FILHO 

乙US olhos, na nwldura 
Destilam ldgrimas 
E abraGani silcntcs o hoi.izontc'. 
Tua face, na ・ joite, 
E'uni, soluo intil 

A sombra das moGas em fio, 
ーRevendo o sil6ncio das ruelas 
(Nos teus passcios noturnos, 
Embalsamado na ins6nia)- 
Vi吋as comigo ao lado de Swan??, 
Meditando no scqr6do das COUS(IS pussada.s, 
Ao soni da sonata dei Vintcu.il. 
Pelos caminhos inson放加eis. 
1)o amor e da infancut. 

Retiras dc tua mem6r・ia 
Um mundo ignoto e novo 
互 acompanhas 一  nas tuas vigiliasー  
Os passos dos homens nos tapetes 
E as palavras doces que ndo foram. pFO?iU.?1Cj('dUS' 

A cada instante, um cncontro i ;wsperad() 
Um Pcixe,uma g1'mフata ou uma flor apc)U(S Cflわ・cabe・・ ta. 
アuas mdos repelem a. morte, cniuvadas, 
E escrevem COnW SC flU1iS ntula C戒stim 
Afl.&? Sei' a t6rrc da. ni.atriz dc Co??? bru:/ 

Proust, rcpercutc cm mim 
T6da a tua agonia, coin.pa.nlicilo 
J)cj.念α, Marcd, qucl ccoilに twl t'rist（・ごα 
Como 阪gri.ina.s Jilt7fl lciiぐo, 
Do tumulto dos p(iginas (te teus livros, 
E 
Grave na miii!u!1wm o sく・ nIido m015 0‘・ lultリ (1(' (5・aS7j'llaじias 

Teus olhos, nal"()1du?"(, 
Dcrra;nam-sc na bruma. 
E colocas, agora, m tnsam cnt c, 
Com requintes dc estl・auha vaidacic, 
Uma flor~talvez orquidea 一  

Na lapela. 

REVISTA BRANCA 	 . 	 lo 
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2.2.4. Nota da cria恒o do Proust Clube, publicada no Bulletin de la Socit des Amis 

de Marcel Proust et des Amis de Combray (ilhiers, n. 1, 1950). 

LどJcAmis. de 2yCarcel アroust 

Les Arnie de Marcel Proust et de Combray apprendront avec sntd. 
r't que ・  leur Soci't' a une saur lolntaine en Amriq.ue du Sud : c'est 
le Proust-Club du Brsil, qui d'ploie depuis trols ans une activit' 
fconde, dont donnera quelque Id'e la notice ci・dessous, communlque 
par M. Roberto Assumpcaび  de Araujo, Secr'taire de l'Ambassade ・du 
Br'sil d Pans, et membre d la fois de notre Soci't' et du Proust-Club 
br'sil*en. 

PROUST-CLUBE DO BRASIL 
Fond6 le 3 Juin 1947 

54 membres assocls et titulaires 

FONDATETJRS 

Pr'szdent : M. Oc'rAcxuo ALECRIM, Ecrivain, Prof esseur h la Facult' de 
Philosophie, LJniversit6 de Pernambuco, Br6sil. Membre de l'As- 
sociation Brsilienne d'Ecrivains. 

Secrdtaire G'n'ral: M. EUsTAQU工0 Du&niu, Ecrivain et Mdecin, Agr6- 
g6 a la Facult de Mdecine du Recife. Membro de l'Association 
Brsilienne d'Ecrivains. 

Siege Social : Rio-de-Janeiro, Br6sil. ー  Adresse provisoire: 109, Ave- 
nue Copacabana, appart. 901, Rio-de-Janeiro. 

Editions organzs'es; 

1948 
Revista Branca (Revue blanche), n。  IV, Rio, 1948, Num'ro sp'cial: 

Nouveaux Essais consacr6s a Marcel Proust. Edition illustr6e. 

1949 
Nordeste (revue litt6raire), n。  5, an. IV, Pernambuco. Num6ro sp6cial 

sous le titre' Em busca da Provincia Perdida, (A la Recherche 
de la Province Perdue). Une composition sur le theme 、  Marcel 
Proust et la Province .. Edition illustr'e. On trouvera dans ce 
cahier la traduction de quelques-unes des 白  tudes sign6es de noms 
白  trangers. 

. 
	

1950 

Proustiana Brasileira (Essais choisis), Rio. Patronn'e par le Ministとre 
de 1'Education du Br'sil. Un volume de deux. cents pates. Ii a' t 
tir6 de cet ouvrage 1.000 exemplaires dont 30 hors commerce, 
sur verg6. 

Nouveaux travaux; 

Alvaro Line : c T'cnica do Romance em Proust, ,' d. Rio, 1950. 
Octactlio Alecrim:' T6cnica da Prosa Impressionista em Proust ,, in 

' 
	 revue c Cultura ., n。  IV, a. II, 1950. 

j951 

Sous presse : Anuarlo (Annuaire) Do Proust-Clube do Brasil. 
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2.2.5. Capa da primeira edi戸o da tradu恒o brasileira de Un Amour de Swann. 
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2.2.6. Estatutos da Sociedade Brasileira dos Amigos de Marcel Proust. 

［訂訂町oSDA SOCI印ADE 

開ASI圧~駄 DOS A酬GUS 旺  
MAR託I阻叫訂  

Fundada a 10 de julho de 1963 

Hermenegildo de Sa Cavalcante 

Presidente 

ESTATUTO DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DOS" AMIGOS DE 

FUNDADA A 10 DE JULHO DE 1963 
RIO DE JANEIRO 

Rio de Janeiro 
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ESTATUTOS 

Artigo 1.0 - A Sociedade Brasileira 
dos Amigos de Marcel Proust, fundada 
a 10 de julho de 1963, tem sede na 
cidade do Rio de Janeiro e prop6e-se え  
divulga頭o da obra de Marcel Proust e え  
manutenco de intercambio com as enti-
dades que estudem ou divulguem a re-
ferida obra. 
Artigo 2.o - O Clube Marcel Proust do 
Rio de .Janeiro realizara seus fins nelos 
seguintes meios: 
I. Publica95o anual de peri6dico em 
em que seja dada noticia da atividade 
do Clube e das demais entidades que se 
acupam do estudo ou da divulga貞o da 
obra da Marcel Proust; 
II・  reuni乞o mensal em aue seja profe-ー  
rida palestra por um dosお  ciosi 
ifi. comemora9乞o do aniversario de 
Marcel Proust, aos 10 de julho de cada 
ano; 
IV. realiza頭o de cursos e seminarios 
s6bre a obra de Marcel Proust. 
Artigo 3.0 - Comp6e-se o Clube de 
trs (3) categorias de s6cios, a saber: 
I. S6cios efetivos. 
II. S6cios correspondentes 
III. S6cios honor含rios. 
§l.o - S乞o s6cios efetivos os que, do- 
miciliados no Estado da Guanabara, te- 

- 2 ー  

nham publicado trabalho s6bre a obra 
de Marcel Proust; tenham conhecimento 
distinto da aludida obra ou pretendam 
aprofundar-se em seu estudo. 
§2.。  - S6cios correspondentes s5o os 
que, satisfazendo え  s exig6ncias do para- 
grafo anterior, n五o t6m seu domicilio no 
Estado da Guanabara. 
§3.0 - S乞o s6cios honorarios os que 
hajam ofertado ao Clube quantias supe-
riores a trezentos mil cruzeiros (Cr$ 
300 . 000) em dinheiro, bens ou valores. 
Artigo 4.。  - O s6cio correspondente 
que transferir domicilio para o Estado 
da Guanabara passar え  categoria de 
s6cio efetivo; mas o s6cio efetivo no 
deixar言  esta categoria ao transferir do-
micilio do Estado da Guanabara. 
Artigo 5.o - A admiss乞o de cada s6cio 
efetivo.ou correspondente, feita median-
te proposta assinada por tr6s ou mais s6- 
cios e acompanhada de documento em 
que. o candidato declare aquiescer a ela 
e fornega seu ender6go completo, ser言  
examinada pela Diretoria do clube, que 
a aprovara, ou nao. 
Artigo. 6.o - A admiss乞o de cada s6cio 
honor五rio ser含  feita mediante aceita- 
c瓦o pela Assembl6ia Geral, e por propos-
ta da Diretoria, da oferta que o candi-
dato houver feito. 
Artigo 7.o - S乞o direitos dos s6cios 
assistir え  s reuni6es, え  s comemorac6es, 
aos cursos e aos seminarios realizados 
pelo Clube, e comparecer a suas Assem- 

- 3 ー  

4 

4 

' 
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1 
I 

bl6ias Gerais, discutindo os assuntos da 
compet6ncia de tais Assembl6ias e vo-
tando resolug6es a respeito. 
Artigo 8.。  - 面  dever dos s6cios cum-
prir 6 stes Estatutos e demais disposi- 
96es editadas, para reger a atividade do 
Clube, pelos poderes competentes. 
Artigo 9.0 - Perde-se a qualidade de 
s6cio por desist6ncia comunicada え  Di. 
retoria ou pelo n乞o cumprimento dos de-
veres a que se refere o artigo anterior. 
Artigo 10.o - O Clube Proust 6 admi-
nistrado por uma Diretoria cujo manda-
to 6 de dois (2) anos e que se comp6e de 
um Presidente, um Primeiro Vice-Presi-
dente e um Segundo Vice-Presidente. 
Artigo 11 - Compete ao Presidente: 
I - Dirigir os trabalhos das reuni6es, 
mantendo ordem nas discuss6es e anun一  
ciando e fazendo cumprir as resolug6es 
nelas adotadas; 
II - fiscalizar o servigo da Secretaria 
do Clube e tomar as provid6ncias neces- 
srias h efici6ncia do referido serviCo; 
Ill - propor a adog乞o das medidas que 
entender 丘  teis ao Clube; 
IV - velar pelo cumprimento dos Esta-
tutos e resolu96es do Clube; 
V - designar, dentre os s6cios efeti- 
vos, quem preencha interinamente as va-
gas que se verificarem nos outros cargos 
da Diretoria; 
VI - designar os dias e horas das reu- 
ni6es, das comemora96es, dos cursos e 
dos semin合rios; 
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VII - contratar e despedir os emprega-
dos do Clube e arbitrar-lhes a remune- 
ra9ao; 
VIII - convocar as reuni6es da Assem- 
bl6ia Geral e da Diretoria; 
IX - apresentar, え  primeira (1.a) reu- 
ni乱o da Assembl6ia Geral em cada ano, 
relat6rio das atividades do Clube no ano 
anterior; 
X - assinar a correspond6ncia do Clu- 
be; 
XI - representar, em juizo e fora d6le, 
o Clube Marcel Proust do Rio de Ja一  
neiro. 
Artigo 12 - O Presidente ser言  substi- 
tuido, sucessivamente, pelo Primeiro e 
Segundo Vice-Presidentes. 
Par自grafo 丘  nico - A substitui真o nas 
competncias referidas nos incisos I e III 
e V a XI do artigo anterior s6 se dar瓦  
depois de haver o Presidente ou Vice-
-presidente a ser substituido comunicado 
seu impedimento, por escrito, a seu subs- 
tituto. 
Artigo 13 - A Assembl6ia Geral reu-
nir-se-, sob a Direg瓦o do Presidente ou 
de seu substituto legal e em primeira 
convoca頭o, com a presenca de, pelo me- 
nos, um d6cimo (1/10) dos s6cios efe- 
tivos. 
Paragrafo 丘  nico - Se, え  primeira con- 
voca車o da Assembl6ia Geral, n瓦o acudir 
o nmero de s6cios exigido pelo caput 
d6ste artigo, f ar-se- uma segunda con- 
vocag五o com intervalo de cinco dias e, 

1 5 ー  



nesse caso, a Assembl6ia Geral reunir- 
se com qualquer n丘mero de s6cios pre- 
sentes. 
Artigo 14 - Compete h Assembl6ia 
GeraL 
I - Eleger a Diretoria; 
II - resolver da ado9五o ou n乱o das me-
didas que lhe forem propostas, na forma 
do inciso Ill do artigo 11, pelo Presiden-
te ou por quem o substitua., ou, no caso 
do artigo 6.。, pela Diretoria; 
m ーー interpretar as disposi戸es dos 
Estatutos e as das resolu96es dos 6 rg乞os 
do Clube; 
IV - conhecer, em grau de recurso, das 
resolu96es da Diretoria; 
V - reformar os Estatutos. 
Artigo 15 -. A Diretoria compete aco- 
iher ou ezcusar as propostas de adthis- 
s乞o e eliminag五o de. s6cios efetivOs e 
correspondentes e propor え  Assembl6ia 
Geral a .admiss乞o de ・  thcios honorarios. 
Artigo 16 - As reuni6es da Diretoria 
t6m lugar uma vez por m6s, em dia e 
hora designados pelo Presidente. 
Artigo 17 -. Para haver reuni乞o. ordi- 
ntia da Diretoria 6 Indisoens瓦vel. a 
presen9a cio k'resictente. em exercicio e 
de pelo menos um Vice-presidente em 
exercicio, cabendo. え  quele voto de quali-
dade em caso de diverg6ncia 
Artigo 18 - Os cargos da Diretoria se-
ro privativos dos s6cios efetivos, elei- 
tos em escrutinio ostensivo. 

Artigo 19 - Os casos omissos sero 
resolvidos pela Diretoria, respeitado o 
disposto nos incisos III e IV do artigo 
14. 
Artigo 20 - A reforma dos Estatutos 
de que trata. o inciso V do artigo 14 ds・  
pender de iniciativa da Diretoria ou 
de vinte (20) s6cios que, em documento 
escrito e a ela dirigido, fundamentaro 
a necessidade de tal reforma. 
Artigo 21 - Os s6cios n乞o respondem, 
nem subsidiえriamente, pelas obriga96es 
do Clube. 
Artigo 22 - Considerar-se-含  extinto o 
Clube Marcel Proust do Rio de Janeiro 
quando fr igual ou inferior a sete o 
n丘mero de seus s6cios, caso em que seu 
patrim6nio reverter h Biblioteca Na- 
cional. 

(Aprovados em Assembl6ia Geral 
realizada a 10 de janeiro de 1965). 

1 6 - 
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2.2.7. Discurso de sauda恒o え  Sra Suzy Mante Proust, proferido por Hermenegido de 

S豆  Cavalcante por ocasi豆o da visita da d nica sobrinha do escritor frances ao Rio de 

Janeiro, em 1963. 

Na semana corsagrada a Valentin Louis GeorQes Euane Marcel 
i'roust, organizada, planejada e executada pela ABAMP, no Hio de Janeiro, 
em julho de 1964, o %eu Presidente Hermenegildo de S' Cavalcante, pro. 
nunciou na Academia Brasileira de Letras, o seguinte discurso em franc6s, 
saudando Madame Suzy Manta Proust, filha de Robert Proust, sobrinha, 
portanto do genial romancista franc6s: 

Les seuls vrais paradis sont les paradis perdus 

Confessamos que, hoje, diante desta reuni5o, sentimos assim uma pe-
quena d6vida sobre o conceito proustiano de felicidade: Ser que a felici-
dade verdadeira 白  somente aquela que se perdeu? E somente aquela que 
ressuscita do passado ao toque m自gico de um sortil6gio que faz vibrar a 
mem6ria inconsciente que dorme em ns? 

Ou ser自  que para ns, proustianos do Brasil, n各o foi aberta hoje uma 
exceCao ao termos essa felicidade de nos reunirmos com Madame Suzy 
Manta Proust, o nica sobrinha de Marcel Proust e que aos 4 anos de idade, 
perguntada pelo tio genial o que gostaria de receber como presente, res・  
pondera: um Flamingo Rosa, por consider-lo um personagem al6m dos 
impossfveis! 

Talvez seja o sentido de sua pouca dura9ao, talvez seja o fato de ser 
to curta a permanらncia de Madame Suzy Manta Proust entre ns que j合  
lhe d, assim, antecipadamente, um certo sentido de passado, de forma que 
em sendo presente, a ns parece que j合  se foi, em sendo uma felicidade vi-
vida agora, a ns se pinta como se no passado j自  estivesse. 

Les seuls vrais paradis son t les paradis perdus 

Outra razao de felicidade particular de nosso encontrO est白  em que, 
fazendo uma pausa nas nossas atividades quotidianas, nos voltamos mais 
para o que passou do que para o que Se passa agora. Deliberadamente va-
mos viver mais intensamente o ontem do que o hoje. Vamos esquecer por 
um momento o oresente e o futuro e vamos sentir o passado. Mas, falando 
de Valentin Louis Georges Eugene Marcel Proust. receio que nao consegui- 

31 



4
4
7
 

-
1n w

c
 u

f u
 o

 	
4n 	

1

tr

H
fl 	

C
i 	

.3 Q
1
 
E

 
'
-

O
tU

i
 Q

3O
q

o
 
E

.
 
0
 C

 :L

'
9

b
C

E
'
 	

g
c

-
8
 	

0
 	

V
.

E
: C

.3
 a

 	
W

 0 	
3 	

o
 C

 .3
 0

!
 
	

6 	

.3

m

I
9

 	

a) 	
(

:
1

C
V

.
 
K

a
 	

!
.
 
:
 
	

o
 	

E
o

1

. 
F

'
'D

 a) 	
9
il.
 	

U
 >

 0
0

 

胃
 	

ミ 舞襲.3ミ‘鷺襲 

鷺
欝
難
 

 



ÍNDICE ONOMÁSTICO 

ABRAHAM, Pierre, 48 

ABREU, Manoel de, 123 

ALBARET, Celeste, 289~ 309~ 315~ 316~ 325~ 
350 

Alecrim, 37~ 38~ 39~ 40; 54~ 58; 237; 238; 239; 
240;241;242;263;265;267;269;270;288 

ALMEIDA, Renato, 123 

ALVARENGA, Octávio Mello, 60; 255 

ANDRADE, Ione de, 32; 33; 64; 301; 335; 336; 
337 

ANDRADE, Mario de, 23; 30; 72; 77; 80; 91; 
94; 106; 110; 126; 127; 144; 172; 217; 218; 
219;369 

ATHAYDE, Tristão de, 15; 16~ 24; 26; 29; 31; 
32;45;46;50;51;65;92~ 93;94;95; 96; 97; 
98; 99; 102; 103; 104; 105; 106; 109; 110; 
111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 
120~ 121; 122; 123; 124; 136; 139; 141; 144; 
145; 147; 148; 149; 152; 153; 170; 172; 173; 
177; 185~201;246;247;274;277;278;320; 
326;333;361;363;364;365;369 

BANDEIRA, Manuel, 34; 36; 110; 126; 137; 
180; 181~ 183; 184; 199; 215; 235; 237; 265; 
320;329;361;368;375;392 

BARBOSA, Francisco de Assis, 76; 392 

BARBOSA, João Alexandre, 179; 221 

BENJAMIN, Walter, 13; 327 

BOSI, Alfredo, 100 

BRASIL, Antônio, 186; 187; 194 

BRA YNER, Sônia, 181 

BROCA, Brito, 29; 33; 41; 42; 57; 64; 112; 113; 
114; 122; 157; 170; 173; 195; 196; 274; 361 

BRUNO, Haroldo, 45 

CAMARA, Jaime Adour da, 281 

CAMPOS, Humberto de, 29; 251 

CAMPOS, Paulo Mendes, 53; 318 

CANÇADO, José Maria, 299; 305; 306; 331; 342 

CANDIDO, Antonio, 1; 2; 4; 5; 14; 76; 77; 79; 
80; 107; 108; 109; 142; 144; 145; 173; 214; 
360; 361;368 

CARNEIRO, Joaquim, 51~ 252 

CARPEAUX, Otto Maria, 55~ 165; 166; 287; 
288;352;353 

CARREIRA, Violeta de Alcântara, 55 

CARV ALHAL, Tania Franco, 221; 222; 223; 
224;225;226;227;328 

CARVALHO, Ronald de, 83; 173; 216; 369 

CAVALCANTE, Hermenegildo de Sá, 33; 59; 
70;301;321;322;326;349;350 

CAVALCANTI, Valdemar, 52; 280 

CE~RARS,Blaise, 75;88; 90;91;236 

CHEVREL, Yves, 5; 6; 11; 12 

COELHO, Ruy, 36; 51; 110; 129; 130; 131; 132; 
133; 134; 141; 142; 149; 153; 155; 156; 163; 
164; 170; 173;274;361;365;366 

COELHO, Saldanha, 31; 37; 42~ 43; 68; 69; 263; 
266;267;285;286 

CONTE, Rafael, 308 

CORRÊA, Roberto Alvim, 110; 138; 139; 140; 
146;243;244;245;246;247;257;325;361; 
366 

COSTA, Américo de Oliveira, 54; 151 

COUTINHO, Afrânio, 52; 142; 174; 175; 299 

COUTINHO, Evaldo, 54; 269 

CREMIEUX, Benjamin, 17; 23; 27~ 51~ 102; 
103; 149; 170;206 

CURTIUS, Emst Robert, 362 

DA COSTA E SILVA FILHO, Alberto, 45 

DANDIEU, Amaud, 198 

DELATTRE, Floris, 48; 49; 290 

DELEUZE, Gilles, 344; 346 

DIESBACH, Ghislain de, 313 

DU BOS, Charles, 47; 62; 102; 110; 243; 245 

DUARTE, Eustáquio, 37; 44; 54; 158; 159; 170; 
254;270 

DYER, Nathalie Mauriac, 308 

ETIE:MB~E, René, 16 

EVEN-ZOHAR, Itamar, 259; 260 



449 

FARIA, Octvio de, 123; 124; 125; 126; 127; 
141; 218; 219 

FERES, Nites Therezinha, 217 

FERNANDEZ, Ramon, 102; 118; 122 

FERRAZ, Geraldo Galvo, 325 

FERRE, Andr, 38; 196; 237; 316 

FEUILLERAT, Albert, 50; 66; 213 

FONTES, Armando, 128; 129; 141 

FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira, 51; 

FRESNOT, Daniel, 312 

FRYE, Northrop, 14 

GABORY, Georges, 130 

GENETTE, Grard, 344 

GERLACH, Gilberto, 316 

GERSEN, Bernardo, 59; 208; 209; 210; 213 

GIDE, Andr, 45; 56; 62; 159; 162; 219: 254 
277; 289; 322; 331; 350; 351 

GOMES, Alvaro Cardoso, 73 

GOMES, Eugnio, 56; 160; 173 

GRAMONT, Elisabeth de, 48 

HOLANDA, S6rgio Buarciuc de. 47: 167. 16R. 
181; 234; 282; 283; 284; 285; 297 

ISER, Wolfgang, 6; 7; 11 

JAUSS, Hans-Robert, 6; 7; 9; 10; 11 

JUREMA, Aderbal, 37; 54; 69; 234 

JURT, Joseph, 15 

LAFET,J きOLiZ,77;, 112; 113; 126; 127; 143 

LEWIN, Willy, 52; 68 

LIMA, Jorge de, 24; 26: 32: 37: 46: 57. 'cク，  ct. 
65; 81; 97; 98; 99; 100; 102; 103; 109: 110: 
111; 120; 121; 122; 123; 126; 141; 147: 149 
151; 152; 153; 154; 155; 170; 235; 236: 271: 
354; 361; 363; 364 

LINDON, Mathieu, 308; 330; 331 

LINHARES, Temistocles, 176; 177; 178; 215 

UNS, Alvaro, 19; 37: 40: 42: 57: 59. 7ft 
110; 142; 172; 173; 180; 184; 185:186: 187: 
188; 189; 190; 192; 193; 194; 195; 196: 197: 
199; 200; 201; 203; 204; 205; 207; 208: 209 
210; 211; 212; 213; 214; 215; 247; 269: 271: 
291; 327; 344; 348; 358 

LOU.RIA, Yvette, 344  

LUGLI, Vitrio, 58 

MACEDO, Gilberto de, 54; 161; 170 

MACEDO, Silvio de, 54; 161; 170 

MARCH, Harold, 53; 66 

MARON, Henrique, 55; 254 

MARTiNS, Wilson, 82; 94; 109; 120; 175; 301; 
304; 306; 352; 353; 354 

MASSIS, Henri, 51; 62; 184 

MAULNIER, Thierry, 58 

MAUR1AC, Claude, 312; 322 

MAURIAC, Franois, 118; 121; 136; 139; 177; 
246; 316; 351 

MAUROIS, Andr, 36; 50; 53; 59; 302; 316; 
320; 351 

MELLO, Celina Moreira de, 354; 355; 356 

MELLO, Mrio Vieira de, 79 

MELO, Verssimo de, 54; 240 

MENDES, Murilo, 97; 109; 110; 123 

MENDONCA, Renato de, 85 

MEREGALLI, Franco, 12; 13 

MESQUITA Alfredo, 329; 330 

MEYER, Augusto, 33; 34; 37; 50; 52; 62; 65: 
110; 165; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226: 
227; 228; 229; 231; 232; 233; 235; 256i 270: 
280; 283; 286; 287; 288; 289; 290; 291i 293: 
301; 303; 304; 305; 306; 324; 328; 332; 333; 
335; 361 

MILLIET, S6rgio, 14; 27; 37; 52; 67; 132; 144; 
173; 264; 268; 274; 275; 281; 289; 361 

MONTELLO, Josu6, 55; 309; 326 

MONTENEGRO, Olivio, 60; 278 

MORAES NETO, Prudente de, 28; 83; 102 

MORAND, Paul, 316 

MOTFA, Leda Cunha, 340; 341 

MOURA, Emilio, 92; 126 

MOUTON, Jean, 332 

NASCIMEN'ro, Brulio do, 45; 61; 101; 276; 

NAVA, Jos6, 59; 60; 63; 86; 320 

NAVA, Pedro, 64; 91 

NETS, Ignacio Antonio, 354; 356; 357; 358 

OLINTO, Ant6nio, 248; 249 



450 

OLI\TEIRA, Franklin de, 338; 339; 340 

PAINTER, George, 46; 138; 158; 303; 304; 306; 
307; 309; 310; 320; 324; 327 

PEREIRA, Lcia Miguel, 34; 35; 36; 37; 123; 
136; 137; 138; 168; 169; 173; 263; 265; 281; 
285; 329; 335; 361; 366 

PEREIRA, NibO, 40; 184; 185 

PERRONE ・MOISES, Leyla, 301; 333; 335 

PIACENTINI, Tnia, 298; 299 

PIERRE-QUINT, L6on, 56; 213; 291 

PORTELLA, Eduardo, 22; 175 

PORTINARI, Maribel, 322; 323 

POULET, Georges, 344 

PRADO, Paulo, 236 

PY, Fernando, 307; 310 

QUEIROZ, Raquel, 269 

QUINTANA, Mrio, 34; 42; 47; 68; 230; 264; 
267; 279; 280; 281; 284; 285; 286; 287; 295; 
312; 317; 328; 329 

REGO, Jos6 Lins, 45; 46; 235; 354 

RIBEIRO, Leo Gilson, 59; 151; 160; 162; 170; 
323; 324 

RIC}{ARD, Jean Pierre, 344; 347 

RIOS, Jos6 Artur, 60 

ROCHA FILHO, 44; 149; 150; 253; 276  

RONAI, Paulo, 57; 262 

SALES, Herberto, 43; 56; 135; 253 

SANTA CRUZ, Luiz, 234; 235; 236 

SANTOS, Antnio Noronha, 52; 271 

SILVA, Mrio Camarinha da, 83 

SILVEIRA, Alcntara, 41; 48; 49; 70; 166; 266; 
292; 293; 309; 310; 322 

SIL\'EIRA, Tasso da, 120; 248 

SIMES, Joきo Gaspar, 197 

SOUDAY, Paul, 61 

SOUZA, Paulo Cesar, 316 

SPITZER, Leo, 344 

STAROBINSKI, Jean, 7 

SUSSEKIND, Flora, 300 

TEMERSON, Charles, 57 

THIBAUDET, Albert, 57; 273 

TOUGAS, G., 66; 67 

TRIGO, Luciano, 306; 307 

VENTURA, Roberto, 311 

VIEIRA, Jos6 Geraldo, 127 

WILSON, Edmund, 66; 170; 202; 209; 211; 212; 
214; 328; 352 

WINCE, Hlio Lima Carlos, 59 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

