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RESUMO

Em Proust e os signos, a unidade da Recherche não está na memória (nem no tempo), mas de

acordo com Deleuze, nos signos, no aprendizado e na verdade. O importante não é lembrar,

mas aprender; a memória tem apenas a função de interpretar certos signos, e o tempo se liga

de  forma  diferente  a  cada  tipo  específico  de  signo.  O  essencial,  portanto,  não  está  na

madeleine e nem nas pedras do calçamento. Depois, em O que é a filosofia?, a memória é

citada como não tendo papel predominante na obra de Proust; ela não nos tira das percepções

vividas nem solda o todo da obra, apenas nos traz antigas sensações; a memória não é base do

fazer artístico, apesar de poder estar presente. A questão da memória parece ser importante

uma vez que Deleuze afirma que ela ocupa um plano secundário na Recherche em duas obras.

A partir disso cabe a pergunta: “Se a memória está em segundo plano, então, o que está em

primeiro?”.  Pretende-se,  neste  trabalho,  expor  os  dois  elementos  que  tornam a  memória

secundária  na  obra  de  Proust,  segundo  Deleuze:  o  signo  e  a  sensação.  Primeiramente,

trataremos dos signos e de seus tipos, com destaque aos artísticos e, em seguida, veremos que

a discussão da memória como elemento secundário aparece em meio à questão da sensação. 

Palavras-chave: signo, sensações, literatura, memória, arte.
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ABSTRACT

In Proust e os Signos, the unit of Recherche is not in the memory (and even in the time), but

according to Deleuze, in the signs, in the learning and in the truth. The important is not to

remember, but to learn; the memory has only the function of interpreting certain signs, and the

time links, in a different way, to each specific kind of sing.  The essential, therefore, is neither

in  madeleine nor  in  the sidewalks stones.  After,  in  O que é a Filosofia?,  the memory is

referred  as  not  having  a  predominant  role  at  Proust  title,  it  does  not  take  us  from the

perceptions lived and does not solder the whole of the title. It only brings to us sensations; the

memory is not the base of the artistic performance, despite it can be present.  The matter of

memory seems to be important as Deleuze states that it occupies a background in Recherche

in two titles. From that moment on, it fits the question: “If the memory is in the background,

so, what is in the foreground?” It is intended in this work, to expose the two elements which

make  the  secondary  memory in  the  Proust  title,  according  to  Deleuze:  the  sign  and  the

sensation. First of all, we will treat the signs and their kinds, with an emphasis on the artistic

and, then, we will see that the discussion about the memory as a secondary element appears

amid sensation matter. 

Keywords: sign, sensation, literature, memory, art.
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Introdução.   

                  Em Proust e os signos tem-se uma análise que envolve considerações sobre o

tempo, os signos e a arte. Aqui, a memória ganhará uma posição secundária em relação aos

signos e suas esferas mundanas, sensíveis, do amor e das artes. Já em O que é a filosofia?,

Deleuze e Guattari consideram que a filosofia, a arte e a ciência ocupam planos distintos e

autônomos. Um não é melhor que a outro, sendo, portanto, irredutíveis entre si no que diz

respeito  a seus elementos.  A filosofia  produz o plano de imanência,  isto é,  a  imagem do

pensamento: é o plano dos conceitos. Para Deleuze, eles são complexos, pois são formados

por  partes  que  os  compõem,  são  totalidades  fragmentárias,  uma  vez  que  exercem  uma

condensação interna de suas partes tanto quanto são formados por partes. Suas ligações são

tanto internas (zonas limites em seu interior) quanto externas (se relacionam com conceitos do

mesmo plano).  A arte produz o plano de composição,  formado por blocos de  perceptos e

afectos que se elevam ao vivido sensível. A ciência, por sua vez, cria o plano de referência ou

de coordenação, ou seja, é o plano do pensamento científico que não passa por conceitos,

mesmo sendo um modo de ideação. A ciência é formada pelas proposições parciais que fazem

referência a um estado de coisas exterior a tais proposições. No entanto, elas são tão assinadas

(Teorema de Pitágoras, coordenadas cartesianas) quanto o cogito ou a Ideia. 

                  Apesar de distintos esses planos abrigam pontos de contato que efetivamente

acontecem. Um filósofo pode criar um conceito de uma função, tal como o número irracional;

um cientista pode criar funções de sensações, como nas teorias da cor ou do som; ou mesmo

quando um artista cria sensações de conceitos ou de funções como é o caso da arte abstrata.

Dessas relações, Deleuze e Guattari tiram uma regra geral que se enuncia da seguinte forma: a

disciplina  interferente  deve  proceder  com  seus  próprios  meios.  A beleza  de  uma  figura

geométrica  não é  estética,  pois  é  definida  por  critérios  científicos  como a  proporção e  a

simetria. Nesse caso, estamos diante de interferências extrínsecas nas quais cada disciplina

permanece em seu plano e utiliza seus próprios elementos. No entanto, existe outra forma de

interferência  que  pode  ser  chamada  de  intrínseca.  É  quando  conceitos  e  personagens

conceituais parecem sair de um plano de imanência que lhes corresponderia para atingir outro.

São esses deslizamentos que permitem a criação do Zaratustra de Nietzsche, o Igitur da poesia
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de Mallarmé. A filosofia se define por formar conceitos. Quanto à arte, lhe cabe a criação de

sensações, blocos de perceptos e afectos. 

                  Nas duas obras citadas Deleuze apresenta a afirmação de que a memória não é o

elemento  central  da  Recherche.  A proposta  colocada  é  a  de  investigar  os  dois  elementos

principais na  Recherche  presentes em Proust e os signos  e O que é a filosofia?, a saber: o

signo e a sensação. Deleuze defende que a unidade da Recherche não está na memória, e sim

no signo e no aprendizado do protagonista.  Os signos apresentam um sentido por trás do

objeto e existem para serem interpretados - a verdade nada mais é do que interpretá-los; os

personagens da obra proustiana estão sempre a emiti-los. Os signos estão divididos em quatro

grupos: os mundanos (signos da vacuidade), do amor (signos da mentira), sensíveis (signos

materiais) e da arte (signos imateriais). A sensação, por sua vez, é o que se conserva e existe

por si própria, excedendo o vivido sensível, e pode envolver a imperfeição física do modelo

ou a geometria da figura. A sensação é formada por blocos de perceptos a afectos que são

mais que afecções ou percepções. Não é incomum acreditar que a  Recherche é uma obra

baseada  em  memórias  contadas  por  um  narrador.  Como  percebe-se,  Deleuze,  em  duas

oportunidades, expressou posição diferente.

                  Começaremos com alguns comentários sobre os textos fundadores da Recherche e

sobre o desenvolvimento dos seus livros. Trataremos, também, de alguns momentos desses

livros  tais  como  a  degustação  da  madeleine,  ou  o  episódio  das  pedras  do  calçamento.

Igualmente importante é citar a relação entre Swann e Odette, o encontro do narrador com

Saint-Loup e as raparigas em flor em Balbec; Albertine em especial. O mistério do nome da

Sra. de Guermantes se fazia presente no narrador bem como o seu amor por ela. Por fim, o

narrador, sempre descrente em sua capacidade de escrever, resolve iniciar sua obra mesmo

sabendo das dificuldades que encontrará sendo o tempo a maior de todas.

                  Logo após, traremos a teoria dos signos como primeiro contraponto à ideia de uma

Recherche baseada em memórias. Falaremos sobre essa teoria e sobre os elementos que estão

ligados a ela.  Um desses elementos é a diversidade dos signos,  pois os signos mundanos

representam a  vacuidade,  os  signos  do  amor  são  mentirosos,  os  sensíveis  são  materiais,

exatamente o contrário dos artísticos (que merecerão um capítulo em separado). Os signos

também fazem parte do aprendizado do narrador, bem como de suas decepções. Veremos que

a memória é secundária também em relação à interpretação dos signos, pois à sua frente está a
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inteligência, e que essa memória é dividida entre voluntária e involuntária. Comentaremos

que, em certo nível da essência, o que é importante não é a individualidade, mas as leis (como

as da mundanidade) e as séries (como as do amor). Nossas considerações sobre os signos se

encerram  com  a  crítica  à  filosofia  e  sua  procura  voluntária  da  verdade.  Os  signos  nos

permitem essa crítica, pois eles põem o pensamento em movimento, e não a boa vontade ou o

método.

                  Em O que é a filosofia?, Deleuze e Guattari também afirmam que a memória não é

o elemento principal da Recherche: desta vez, serão as sensações, os perceptos e os afectos.

No entanto,  consideramos oportuno apresentar algumas discussões complementares àquela

das sensações que demonstram que a memória não é o elemento principal na Recherche e na

escrita de forma geral. A primeira é a do estilo, entendido por Deleuze e Guattari como não

operador da identidade, não vinculado ao vivido do artista e nem a uma propriedade geral da

sintaxe.  Comentaremos,  também,  a  influência  da  escrita  de  Proust  em  alguns  livros  de

Deleuze.  Como seus primeiros livros utilizavam um sistema mais clássico e centrado, em

outro  momento  ele  opta  por  outra  forma  descrita  como  a-centrada.  O  filósofo  usa  as

expressões árvore e rizoma para identificar cada uma destas formas de escrita. 

                  Em sequência, falaremos sobre os textos fundadores da Recherche e também de

Contra Sainte-Beuve, que traz em si elementos de crítica literária e da concepção de arte de

Proust. Assim, consideramos importante citar as críticas proustianas a Sainte-Beuve, pois nos

ajudam a  entender  a  criação artística não limitada  à  memória,  ao cotidiano e  à  vida  dos

escritores.  Ao  falar  sobre  a  escrita,  Deleuze,  Guattari  e  Proust  parecem  ter  a  mesma

preocupação de destacar  a  criação artística.  Em seguida,  destacamos a  escrita,  pois  esses

filósofos também acreditam que ela deve libertar a vida do que a aprisiona, levá-la além das

experiências  pessoais  (e  mais  do  que  evocação  de  lembranças)  e  trazer  novidades,

posicionamento que se aproxima do de Proust. Para demonstrar essa intenção, comentaremos

sobre Louis Wolfson, Walt Whitman, Gustave Flaubert, Herman Melville entre outros.

                  A análise da  Recherche  é alvo do trabalho de um número considerável de

pensadores,  e  pretende-se  abordar  alguns  deles  antes  de  entrarmos  nas  considerações  de

Deleuze. Traremos os comentários de Walter Benjamin, Auerbach, Roland Barthes e Gérard

Genette. Finalmente a  Recherche nos apresenta situações históricas, personagens inspirados

em personalidades verídicas, um convívio destas últimas com personagens e uma narração de
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características da classe social de que o narrador faz parte. Esses elementos podem reforçar a

ideia de uma  Recherche memorialística (ou como literatura realista, como criticará Proust);

sugere-se que essa versão pode não estar correta como Proust e Deleuze demonstram.  

Em busca do tempo perdido.

                  Os escritos fundadores de Em busca do tempo perdido de Marcel Proust são

iniciados  em  1909  em  narrações  como  Jean  Santeuil  (romance  que  foi  interrompido)  e

também traduções de Ruskin, bem como artigos de crítica literária. Partes desses materiais

serão posteriormente transformados no projeto Contra Sainte-Beuve, iniciado em 1908 e por

meio  desse  livro  é  possível  antever  personagens  e  passagens  que  estarão  presentes  na

Recherche1.  Proust  escrevia  em  cadernos  de  manuscritos,  que  recebiam  numeração,  e

cadernos de rascunho, nos quais não fazia tais numerações; nestes últimos, ele preferia dar

nomes ou fazer desenhos para designar páginas ou cadernos. Entre 1909 e 1912, o primeiro

volume  da  Recherche é  datilografado,  e  o  restante  ou  está  em  rascunho  ou  pronto  em

manuscritos. Mas somente com o fim da I Guerra Mundial é que se iniciam as publicações

definitivas.  Proust tinha o costume de corrigir várias vezes sua datilografia, e isso aconteceu

de forma mais intensa em No caminho de Swann, À sombra das raparigas em flor e em parte

de  O caminho  de  Guermantes.  Outra  parte  de  O Caminho  de  Guermantes e  Sodoma e

Gomorra,  por  precipitação  ou  doença  de  Proust,  foram menos  retrabalhados.  Assim,  No

caminho de Swann é publicado novamente em 1917,  À sombra das raparigas em flor em

1918, No caminho de Guermantes I e II em 1920 e 1921 e Sodoma e Gomorra I e II em 1921

e 1922. Os demais volumes (A prisioneira, A fugitiva, O tempo redescoberto) são póstumos,

tendo em vista a morte de Proust em 1922.

                  Em No Caminho de Swann, somos apresentados ao narrador da Recherche, que

gostava de passear junto à sua mãe na vizinhança de Combray. Em sua casa havia dois lados:

o de Guermantes e o de Swann, o caminho de Méséglise2.  O narrador também diz achar

razoável  a  crença  céltica  de  que  a  alma daqueles  que perdemos estão  presas  em um ser

1 Proust, 2013, p. 436 (posfácio de Bernard Brun). 

2 Proust, 2006, p. 175-176. 
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inferior.  Podemos,  ou não, encontrá-los  em um objeto,  animal  ou vegetal.  Mas tais  seres

inferiores, segundo ele, palpitam a nos chamar. Se os reconhecermos quebra-se o encanto;

elas se libertam e voltam a viver conosco. Com o nosso passado aconteceria algo semelhante.

Seria inútil tentar evocá-lo pela inteligência, dado que ela não pode alcançá-lo. Encontramos

esse passado por meio dos objetos, apenas pelo acaso. 

                  Pouca coisa de Combray ainda existia na memória do narrador, até que, em um dia

de inverno, sua mãe lhe oferece um chá. Ao que parece, tomar chá não era algo que ele fazia

com frequência. Além do chá, sua mãe lhe oferece um bolinho, a madeleine, e o conjunto dos

dois no paladar faz com que ele estremeça e sinta um prazer cuja causa não era entendida e

não pode ser atribuída apenas à sensação. Esse prazer torna o narrador indiferente à vida, à

sua brevidade, o faz não sentir mais sua mortalidade e se encher de essência, ou melhor, ser

essência. Por fim, a lembrança da madeleine nos domingos de manhã em Combray, dada pela

sua tia Léonie, volta à memória.

                  As primeiras referências a Swann nos são dadas quando o narrador relata que o seu

pai era amigo do avô de Swann, o que indicava uma união já antiga entre o Swann filho e a

família do narrador. A amizade do narrador com Swann o leva a conhecer a Srta. Swann; os

primeiros indícios do amor entre Swann e Odette começam a aparecer. Esse romance começa

a permitir os primeiros contatos de dedos e lábios e sempre quando ele a levava em casa à

noite precisava entrar e ao sair era beijado por ela3. A mesma Odette que expressa seu amor

por Swann é a que pede à Sra.  Verdurin que convide o conde de Forcheville para o seu

círculo. Importante dizer que a tranquilidade de Swann não iria durar muito. Ele decide visitar

Odette à tarde, numa hora incomum. Tocou a campainha e julga ouvir um ruído: passos que

não vieram abrir a porta. Indo à rua dos fundos, viu as janelas do quarto de Odette, mas as

cortinas o impediam de ver o interior da casa. Bateu nas vidraças, mas não foi atendido. Partiu

acreditando estar enganado com relação aos passos. Voltou uma hora depois,  encontrando

Odette em casa; segundo ela, estava dormindo quando ele tocara a campainha e quando foi ao

seu encontro,  já  tinha  partido.  Swann  parece  não estar  convencido  de  que  Odette  fala  a

verdade.  

                  Em À Sombra das Raparigas em Flor, o narrador, anos depois e indiferente em

relação à Gilberte, viaja em férias, com a avó e Françoise, para a praia de Balbec, onde se

3 Proust, 2006, p. 291.
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hospeda no Grande Hotel. A avó do personagem encontra, coincidentemente, com uma antiga

amiga de escola, a Sra. de Villeparisis e, a partir desse encontro, nos será possível conhecer o

seu sobrinho, Robert de Saint-Loup. A tia o elogiava por ter bom coração e ser inteligente.

Numa tarde, no refeitório do hotel, o narrador vê “um rapaz alto, magro, fino de pescoço,

cabeça orgulhosamente lançada para trás,  de olhar penetrante,  pele  dourada e cabelos tão

loiros como se houvessem absorvido todo o ouro do sol”  4. Por sua formosura física, havia

quem achasse seu aspecto um tanto efeminado, apesar de ninguém lhe falar isso diretamente,

uma vez que era conhecido seu “ânimo varonil” e sua paixão por mulheres. Finalmente, Saint-

Loup é apresentado ao narrador, que nota sua “indiferença”. Mas, num segundo encontro, o

rapaz  passou  a  desejar  que  acontecessem outros  e  demonstrou  interesse  pelas  coisas  da

inteligência.  O  narrador  percebe  que  Saint-Loup  saudava  a  todos  da  mesma  maneira  e

compreendeu se  tratar  de  um costume familiar,  símbolo  de  educação.   Evidentemente,  o

narrador não terá em seu círculo de amizade apenas Robert, mas também as “raparigas em

flor”: Gisèle, Rousemonde, Andrée e Albertine, esta última um de seus amores. É também

nesse livro que o narrador,  em sua primeira  visita  a  uma “casa de encontros”,  conhecerá

Rachel. Essa personagem demonstrará talento tanto para arte como para maldade. Ela quis

ridicularizar uma jovem que não gostava em sua apresentação no teatro; Rachel coloca na sala

certo  número de  amigos  e  amigas  para  desconcentrá-la  com sarcasmos,  e  a  apresentação

terminou antes do fim previsto. Evidentemente, o diretor não a contrata. Rachel, como dirá o

narrador, tem no rosto uma nebulosa ou uma via láctea de sardas5. 

                  Em O caminho de Guermantes, como a avó do narrador não estava bem, eles

tiveram  de  se  mudar  para  um  lugar  de  ar  mais  puro:  um  apartamento  do  palácio  de

Guermantes. O narrador tem contatos indiretos com a Sra. de Guermantes. A primeira visão

dela foi ao fundo do grande pátio. Já na ópera ela acena para ele assim como em algumas

vezes na rua. Mesmo em traje dos mais diferentes, o que o narrador admirava mesmo na Sra.

de  Guermantes  era  o  que  ele  chamava  de  “pessoa  invisível”,  um  espírito  da  Sra.  de

Guermantes. Ela era a representante do respeito aos valores espirituais e sua presença era tão

impressionante que poderia certamente ser comparada ao desfile das raparigas em flor à beira-

mar.  Até  aquele  momento,  o  mistério  do  nome  dos  Guermantes  ainda  pairava  sobre  o

narrador.  Mas  o  narrador  e  a  Sra.  de  Guermantes  ainda  não  tinham  sido  formalmente

4 Proust, 2006b, p. 366.

5 Proust, 2007, p. 198-191.
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apresentados. Tentando se valer da amizade com Robert, e do fato de a Sra. de Guermantes ter

alguns quadros do pintor Elstir, o narrador pede a ajuda do primeiro para um encontro. Não

obteve sucesso. Mas um dos momentos mais importantes desse livro é uma das reuniões no

salão da Sra. de Villeparisis. Lá estarão o Sr. de Guermantes, a Sra. de Guermantes, Legradin,

Bloch, Bergotte e, claro, Robert. Desta vez a proximidade com ele foi útil, pois a Sra. de

Guermantes lhe dirige um” - boa tarde, como vai?” deixando cair a luz do seu olhar azul sobre

o  narrador6.  Claro,  também  não  podemos  deixar  de  mencionar  que  Albertine  também

mantinha um contato muito íntimo com o narrador.  

                  A prova de que tal fato é verdadeiro pode ser percebido em Sodoma e Gomorra. O

narrador espera encontrar, depois de mais um encontro com os Guermantes, Albertine, e esta,

por sua vez, após a apresentação de Fedra, o encontraria. Mas ela não apareceu. Após utilizar

o telefone, ele a convence, após muita insistência, a ir vê-lo. A sempre perspicaz Françoise

aconselha o narrador a não ver mais Albertine, justamente pelo gênio da moça. A empregada

parece prever futuros sofrimentos e, ao que parece, estava certa. A partir da cena com Andrée

no Cassino Incarville7, o narrador admite que Albertine não lhe pareça mais a mesma e vê-la

lhe causava cólera; ele também admite ter mudado, pois não mais a queria bem.  Na verdade,

ela irá questioná-lo sobre o que tinha contra ela ao perceber sua mudança. Mesmo com tais

desavenças, o casal ainda desfrutava de passeios diários e Albertine retoma seus trabalhos em

pintura em uma igreja afastada de Balbec. Nas últimas páginas de  Sodoma e Gomorra,  o

narrador quer romper com Albertine, mas, ao saber da relação dela com a Srta. Vinteuil e sua

amiga, muda de ideia e cogita se casar com ela. Em A prisioneira, o narrador está morando

com Albertine em Balbec e realmente admite que ela esteja se sentindo prisioneira em sua

casa, tendo em vista seu ar triste e fatigado em um jantar em seu quarto - mas ele preferia tê-la

em  casa  a  deixá-la  em  um  hotel,  próxima  de  muitas  pessoas8.  

Neste livro é desfeita qualquer dúvida sobre a relação entre o Sr. de Charlus e o violinista

Morel. É nele também que nos é apresentada a sonata de Vinteuil, mas é neste livro também

que  saberemos  das  mortes  de  Swann  e  Bergotte.  Em  A  fugitiva,  o  narrador  é  de  fato

abandonado por Albertine. Mais tarde ele põe seu orgulho de lado e manda um telegrama para

Albertine pedindo que ela voltasse. Recebe outro de volta, da Sra. Bontemps, tia de Albertine,

6 Proust, 2007, p. 281.

7 Proust, 2008, p. 234.

8 Proust, 2011, p. 200.
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dizendo que ela estava morta. Como fruto de uma revisão, e também de um amadurecimento,

ele se dá conta de que a vida que achava entediante fora na verdade deliciosa9. 

                  Mesmo após a morte de Albertine o narrador ainda procura saber quem ela era,

chegando a mandar seu amigo Aimé à Touraine para passar alguns dias nas proximidades da

vila  da Sra.  Bontemps;  a  carta  dele  traz  revelações  da intimidade de Albertine com uma

lavadeirinha. Andrée visita o narrador após a morte de Albetine negando ter tido qualquer

relação carnal com ela, mas o narrador também especula que Andrée poderia apenas estar

cumprindo uma obrigação para com a morta: a de fazer com que ninguém acreditasse que

Albertine  tenha  tido  relações  com mulheres.  Uma das  últimas  referências  a  Albertine  na

Recherche,  como  não  podia  ser  diferente,  é  feita  pelo  narrador  que  confessa  que  a

personagem, ao fim de algum tempo, já era pálida lembrança.

                  Com a morte de Swann (que morreu sem saber se Odette teve uma aventura com

Forcheville, tal como o narrador não soube se foi traído por Albertine), Odette se torna uma

viúva  rica  e  Forcheville  casa-se  com  ela.  Gilberte  Swann  adota  o  nome  de  Gilberte

Forcheville  e  é  recebida pela  Sra.  de Guermantes.  De uma forma até  surpreendente,  esta

última diz que o pai de Gilberte era amigo de Charlus e de várias pessoas de seu círculo, mas,

nas  palavras  da  Sra.  de  Guemantes,  essas  relações  se  deram  por  puro  acaso,  por  pura

circunstância, como se não fosse interessante conhecê-lo, como se fosse indiferente tê-lo no

círculo. Gilberte tratava Forcheville por “meu pai”, e diante do narrador até mencionava o

nome Swann, apesar de isso ter sido uma exceção. Ela evitava estar perto das pessoas no

momento em que descobriram que era Swann de nascimento,  e  preferia  que os  jornais a

chamassem de Srta. Forcheville. Ironicamente, Swann julgava descobrir nos filhos um afeto

que o faria perdurar depois de sua morte. Assim, quando não existisse mais Swann haveria

ainda uma Srta. Swann que continuaria a amar o pai10, além disso, Swann teria gostado de ver

a filha ser recebida pelos Guermantes,  dado que,  quando vivo, eles haviam lhe negado o

obséquio, e de saber que, agora, eles a procuraram. Parece que a memória de Swann não

sobreviveu em Gilberte. Em Veneza, o narrador e sua mãe recebem a notícia do casamento de

Gilberte e Robert de Saint-Loup. Ela não deixa de expressar sua admiração negativa sobre tal

9 Proust, 2012, p. 105.

10 Proust, 2006b , p. 179.
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casamento e lembra que Swann se casou com uma “cocote”. Gilberte seria apenas a filha de

uma mulher que nunca o pai do narrador permitiria que a esposa cumprimentasse. 

                  Entrando distraído no pátio dos Guermantes, o narrador, subitamente recua seu

movimento, e tropeça nas pedras irregulares do calçamento. Ao firmar o pé numa pedra mais

baixa  que  a  vizinha,  ele  percebe  que  todo  o  seu  desânimo  desapareceu  diante  de  uma

felicidade já sentida no passado. Finalmente aparece-lhe Veneza. As pedras do calçamento

representam um momento muito importante na  Recherche e não poderíamos falar sobre  O

tempo redescoberto 11 sem citá-lo, mesmo que brevemente. No início desse livro, o narrador

está na mansão de Tansonville, propriedade de Robert de Saint-Loup. A partida de Paris é

retardada em função da notícia da morte deste, que acabara de voltar ao front. O narrador fica

impressionado com o fato de a Sra. de Guermantes ter recebido a notícia com indiferença, da

mesma forma que já teria feito com vários outros que estiveram ligados a ela, talvez numa

tentativa  de  mostrar  superioridade  sobre  a  superstição  dos  laços  de  sangue.  Impressiona

também o fato de a Sra. de Guermantes parecer não se importar em ter como amiga Rachel,

bem como pedir-lhe um recital. Considerando a antiga relação de Rachel com Robert, e que

Gilberte agora era viúva, a Sra. de Guermantes parece não notar o quanto isso pode soar

maldoso.  Porém,  ela  explica  ao  narrador  a  imposição  do constrangimento  a  Gilberte:  ela

nunca havia amado Robert, não teria chorado a sua morte. Gilberte gostava apenas da situação

e do nome e podia estar traindo o marido - por isso o sobrinho se alistou ao ver na guerra uma

fuga dos desgostos domésticos. Ele não morreu involuntariamente, e sim se deixou morrer.

Gilberte  não  passaria  de  uma  cadela  (expressão  que  demonstra  que  a  crueldade  não

abandonou os grandes círculos). No final do livro12, percebemos os sinais do tempo no duque

de Guermantes, e o narrador, diante disso, pede o que todos nós pediríamos: mais tempo para

terminar  a  obra.  Ele  pede  mais  tempo para  dar  à  obra esse  Tempo tão  impositivo  como

rigoroso e mais importante e considerável do que o lugar ocupado no espaço. O tempo é um

lugar desmesurado onde todas as épocas da vida se tocam. 

Os Signos.

11 Proust, 2013, p. 207-208.

12 Proust, 2013, p. 406.
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                Deleuze, no início de Proust e os signos, defende que o elemento responsável pela

unidade  da  Recherche não  era  a  memória  do  protagonista,  nem  a  lembrança,  mesmo  a

involuntária. Ele sugere que a unidade da Recherche é o signo e seu aprendizado. Os signos

nos proporcionam um aprendizado que, por um lado, é temporal e, por outro, não é fruto de

um saber abstrato; dessa forma, os objetos,  os personagens e os seres emitem signos que

devem ser decifrados - e é preciso descobrir sua natureza e como são emitidos. A própria

busca não pode ser encarada como um esforço de recordação e exploração da memória, mas é

uma “busca pela verdade”. Também o tempo perdido não é o tempo passado, mas o tempo

que  se  perde  ou  desperdiça  com algo  menos  importante.  Por  outro  lado,  se  a  memória

intervém como um meio de busca, não é o mais profundo. Se o tempo passado intervém como

uma  estrutura  do  tempo,  certamente  não  é  a  estrutura  mais  profunda.  O  caminho  de

Guermantes se apresenta mais como matérias primas e linhas de aprendizado do que uma

fonte de lembrança. Os signos são sempre múltiplos e divergentes e têm a heterogeneidade de

relação13. 

                  O signo tem duas metades: designa um objeto e significa alguma coisa diferente 14.

O sentido do signo é mais profundo do que o sujeito que o interpreta, mas, mesmo assim, o

signo se liga ao sujeito. O signo não se reduz ao objeto, mas está parcialmente contido nele.

Por outro lado, o sentido não se reduz ao sujeito, mas depende parcialmente dele e também

das  circunstâncias  e  associações  subjetivas.  Os  signos  existem  para  serem  decifrados,

explicados e a verdade nada mais é do que interpretá-los. Assim, tudo que nos ensina alguma

coisa emite signos. O ato de aprender nada mais é que a interpretação de signos; eles são a

violência  e  o  acaso  do  encontro  que  nos  fazem  pensar.  Eles  coagem  e  mobilizam uma

faculdade,  seja  a  inteligência,  a  memória  ou  a  imaginação,  e  tais  faculdades  colocam o

pensamento em movimento, forçando-o a pensar a essência. Portanto, Deleuze descreve uma

relação entre signo e a verdade: a verdade é o sentido dos signos15. O sentido está implicado

no signo e estes emanam como de caixas fechadas ou, em outras palavras, os objetos têm uma

alma cativa, a alma de outra coisa que se esforça para romper a tampa. O signo se desenrola

ao mesmo tempo em que é interpretado. O marceneiro só se constitui  como tal quando é

13 Schöpke, 2004, p. 32. 

14 Deleuze, 2003, P. 26.

15 Silva, 2013, p. 43.
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sensível aos signos da madeira; o aprendizado se faz ao se decifrar ou interpretar os signos

emitidos por um objeto ou ser.

                 As personagens da Recherche são importantes quando emitem signos a serem

decifrados; a validade deles está no que ensinam. Seguindo essa lógica, o rubor de Albertine

era o signo de sua mentira16. O próprio narrador dirá que um dos signos que caracteriza o fato

de  estarmos  enamorados  acontece  quando  deixamos  ordens  no  hotel  para  não  sermos

despertados para nenhuma visita, a não ser de uma moça. Outras são as palpitações enquanto

se espera, ou a raiva quando não se achava um barbeiro e se apresenta com a barba por fazer

diante de Albertine, Rousemonde ou Andrée17. O gesto e a voz aguda do Sr. de Charlus o

denunciam como uma dama que se faz passar por homem, uma vez que há uma relação direta

entre o signo revelador e o segredo18. Os signos sempre terão um sentido que será implícito e

também implicado. Tudo é implicado, tudo é signo, tudo é essência e tudo é sentido. O signo e

o aprendizado reúnem o perfume de uma flor, o espetáculo de um salão, o gosto da madeleine

e a emoção de um amor. Ao emitir um signo o perfume ultrapassa as leis da matéria e as

categorias do espírito.

                   A Recherche, além de apontar para o futuro - e não para o passado -, é a

exploração de diferentes mundos de signos específicos. Deleuze comenta que isso pode ser

confirmado nos personagens secundários como Norpois e seus códigos diplomáticos, Saint-

Loup e  seus  signos estratégicos  e  Cottard  e  os  sintomas  médicos19.  Entretanto,  podem-se

decifrar signos de uma especialidade e não conseguir fazer o mesmo com outras, pois os

signos  dos  Verdurin  não  funcionam  entre  os  Guermantes.  Assim,  os  signos  formam,  ao

mesmo tempo, uma unidade e uma pluralidade. A unidade dos mundos está na formação de

sistemas de signos que são emitidos por pessoas ou objetos; a pluralidade está no fato de que

esses signos não são do mesmo tipo, não aparecem da mesma forma, não são decifrados da

mesma maneira e não mantêm com seu sentido a mesma relação.

16 Proust, 2011, p. 388.

17 Proust, 2006b, p. 576.

18 Proust, 2008, p. 425.

19 Deleuze, 2003, P. 4.  
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                  Para Deleuze, toda verdade é uma verdade no tempo e a Recherche é uma busca

pela verdade. Segundo ele, pensar é explicar, decifrar, desenvolver ou traduzir um signo, e tais

verbos  são  as  formas  da  criação  pura.  Deleuze  comentará  que  não existem significações

explícitas muito menos ideias claras, existem apenas sentidos implicados nos signos. Se o

pensamento explica o signo, afirma Deleuze, isso acontece porque a ideia já estava no signo,

em estado envolvido ou enrolado, no estado obscuro do que nos força a pensar. Tanto o amor,

como a natureza ou a arte não estão envolvidos na questão do prazer, mas na questão da

verdade.  Só  obtemos  prazer  quando  vem  da  descoberta  da  verdade.  Passa-se  agora  aos

comentários sobre os tipos de signos.

Signos mundanos, do amor e sensíveis.

                  Na interpretação de Deleuze, os signos constituem diferentes mundos, pois nos

remetem a modos de vida e a possibilidades de existência. Começaremos falando sobre os

signos  mundanos,  que  são  materiais  por  evoluírem no  vazio  e  podem se  diferenciar  em

categorias justamente por não serem homogêneos, além de serem os signos mais emitidos.

Nesse mundo, cabe ao aprendiz entender porque uma pessoa é “recebida” em determinado

mundo e outra não, a que signos obedecem esse mundo e quem são os seus legisladores.

Neste, destaca-se Charlus, seu senso teatral, seu rosto e voz, mas, no entanto, ele não é nada

nos  salões  dos  Verdurin,  e  mesmo  no  seu  mundo  quando  as  leis  mudarem20.  Gestos  e

saudações precisam ser interpretados, precisam ser decifrados. Um cumprimento do duque de

Guermantes deve ser interpretado com grandes riscos de erros. O signo mundano não remete a

coisa alguma,  porém, está  no lugar  de outras  coisas e  pretende valer  pelo sentido dessas

coisas.  O  signo  mundano  tanto  antecipa  como  anula  a  ação  e  o  pensamento,  o  que

demonstrará  seu  caráter  estereotipado.  Do  ponto  de  vista  das  ações,  a  mundanidade  é

decepcionante  e  cruel.  Do  ponto  de  vista  do  pensamento,  é  estúpida.  Apenas  se  emitem

signos,  mas  não se  pensa  e  nem se  age,  ou  seja,  os  signos  mundanos  são  os  signos  da

vacuidade, do precário, da alteração e da mudança. A sociedade mundana que emite esses

20 Deleuze, 2003, p 5.
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signos é definida pelo narrador como o reino do nada21 e é a mesma que frequenta salões e

dispõe  de  grande  poder  econômico.  No entanto,  tais  signos  não são  desprezíveis,  pois  o

aprendizado seria imperfeito se não passasse por eles. O narrador inicialmente não sabe de

certas coisas, e nem sabe interpretar corretamente os signos, além de sofrer decepções, mas

vai  aprendendo  aos  poucos,  isto  é,  os  signos  mundanos  têm  importante  papel  nesse

aprendizado. A interpretação desse tipo de signo é feita pela inteligência.       

                  O segundo círculo, segundo Deleuze, é o do amor. Seus signos são mentirosos e

escondem a origem dos mundos desconhecidos, as ações e pensamentos que lhe dão sentido.

O engano dos  signos do amor  está  no fato  de o seu sentido  se encontrar  na contradição

daquilo que revela e do que pretendem esconder. O amor é rico em signos e se nutre de uma

interpretação silenciosa que implica uma pluralidade de seres amados e de almas. Segundo

Deleuze, apaixonar-se por alguém é individualizá-lo por meio dos signos que traz consigo ou

emite,  é  se  tornar  sensível  a  eles  ou  aprendê-los,  é  explicar  mundos  desconhecidos  que

envolvem o amado; em um grupo de moças, o narrador se apaixona por Albertine, e não por

outra, tenta desvendar as várias “Albertines”, seus signos mentirosos e suas várias faces. Por

isso é mais fácil nos apaixonar por mulheres pertencentes a um mundo diferente do nosso.

Assim, o narrador sorria frente ao mau gosto de Albertine assim como Swann sorria diante do

mau gosto de Odette. Os homens intelectualizados se relacionaram com mulheres inferiores e

o fato de não serem amados não os impede de querer tê-las ao seu lado. Os seres inteligentes

são pouco inclinados à mentira,  e  esta  os pega desprevenidos; eles não sabem o que sua

amante quer ou mesmo o que está fazendo. O narrador da Recherche irá concluir que a mulher

medíocre enriquece o universo do intelectual mais do que a mulher inteligente porque atrás de

cada  palavra  existe  uma mentira,  por  trás  de  cada  pessoa  outra  pessoa,  constituindo  um

universo profundo a ser sondado pelo ciúme22. Esta é a contradição do amor: interpretar os

signos do amado é entrar em um mundo que se forma sem nós, em que somos um objeto

como qualquer outro.

                  Duas outras características dos signos do amor precisam ser mencionadas. A

primeira delas afirma que as razões de amar nunca se encontram naquele que se ama, mas

remetem  a  fantasmas,  a  terceiros,  a  temas  que  nele  se  incorporam  por  intermédio  de

21 Proust, 2011, p. 318.

22 Proust, 2011, p. 266-267.
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complexas leis23; assim, Albertine sempre será lembrada pela praia e pelas ondas. O narrador

da Recherche diz que beijá-la é enchê-la com o mistério que tinha na praia no momento em

que se viram24.  A segunda, diz que os signos do amor (e do ciúme) trazem consigo a sua

própria destruição, o seu próprio desaparecimento. No posfácio de Franklin Leopoldo e Silva

para A fugitiva fica claro que os signos do amor se posicionam entre a posse e a perda, bem

como  entre  confiança  e  ciúme,  talvez,  seja  por  isso  que  o  narrador  manteve  Albertine

prisioneira  em  sua  casa.  Mas  mesmo  a  tendo  de  forma  tão  próxima,  o  narrador  nunca

conseguiu “desvendá-la”; nem em vida e menos ainda depois de sua morte. Albertine não se

revela  completamente  e  o  narrador  vê  seu  desejo  se  transformar  em tédio  e  o  amor  em

indiferença.  As  características  dos  dois  amantes  os  levam  ao  caminho  do  desfecho,

demonstrando que o amor carrega em si o seu fim, “pois o que temos nos entedia e o que

desejamos nos excita” 25. O narrador admite as próprias mudanças ocorridas em seu coração,

admite  que  a  vida  em sua  casa  era  enfadonha e  seria  até  melhor  que ele  e  Albertine  se

separassem; pede a ela que diga adeus e parta na manhã do dia seguinte sem que ele a veja. O

que não acontece de imediato acontece repentinamente. No final de A prisioneira, Françoise

conta que Albertine partira, enquanto o narrador dormia, enquanto não esperava que tal fato

acontecesse.  Como  afirma  Deleuze,  no  amor  de  Swann  por  Odette,  ou  do  narrador  por

Gilberte e Albertine já existia o ensaio para um desfecho26.           

                  Deleuze também comenta sobre as duas leis do amor de Proust. A primeira diz que

a verdade do amor está no ciúme (falaremos mais dela no capítulo sobre a relação entre a

Recherche e a sensação). A segunda afirma que os amores intersexuais são menos profundos

que os homossexuais, pois os primeiros não passam de uma aparência que encobre o destino

de cada um e o fundo onde tudo se elabora. Os relatos sobre homossexualidade na Recherche

têm início já em No caminho de Swann onde a Srta. Vinteuil, filha de Vinteuil, recebe uma

amiga; sentadas no sofá ela recebe uma piscadela maliciosa e um beijo no decote de seu

corpete de crepe. Além da desconfiança da relação de Odette com o conde de Forcheville,

Swann desconfia dela com a Sra. Verdurin e, questionando Odette sobre se ela já havia tido

23 Deleuze, 2003, P. 30.

24 Proust, 2007, p. 396.

25 Proust, 2012, p. 380.

26 Deleuze, 2003, P. 18.
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relações com outras mulheres; ela prontamente responde que não. Mas Swann então pede que

jure sobre a medalha de Nossa Senhora de Laghet; finalmente ela confessa que isso poderia

ter acontecido duas ou três vezes27.

                  Nas páginas inicias de Sodoma e Gomorra, o narrador observa de sua casa o

palácio de Bréquigny e o encontro entre Jupien e o Sr. de Charlus. O narrador sugere que Sr.

de Charlus pertence a uma “raça” apenas aparentemente igual aos outros homens. Pesa sobre

ela  uma  maldição,  em que  se  vive  em mentira  e  que  o  desejo  é  inconfessável.  Seriam,

portanto, solitários. O narrador possuía evidências da homossexualidade de Charlus, mas aqui

se destaca que os “atos secretos” tenham como consequência exterior certo modo de falar e

gesticular28. No cassino Incarville, o narrador, na companhia de Albertine e suas amigas e

também do médico Cottard, terá o prenúncio das suas futuras desconfianças; Cottard comenta

com ele que Albertine e Andrée valsavam apertadas, uma contra a outra29.

                  No Grande Hotel de Balbec, a irmã de Bloch se relacionava com uma antiga atriz,

relações que começavam a deixar de ser secretas. Começou com carícias amistosas no salão

de jogos passando a um canto não muito escuro do grande salão de baile. Queixas foram feitas

ao gerente. As desconfianças de Swann por Odette se repetem na relação do narrador com

Albertine. Albertine descarta a possibilidade de ter tido alguma relação com outra mulher e

acrescenta que se fosse verdade contaria a ele e que Andrée e ela têm horror a essas coisas, ou

seja, a mulheres de cabelos curtos e com modos de homens30. Ainda em Sodoma e Gomorra, o

narrador, em conversa com Jupien fica sabendo de uma correspondência amorosa endereçada

a Robert assinada por “Bobette” que a Sra.  de Saint-Loup apreende. Mas Bobette era, na

verdade Morel, o violinista. O narrador declara ser para ele indiferente, do ponto de vista

moral, que se tivesse prazer com um homem ou com uma mulher, mas a mágoa pelo agora

descoberto  relacionamento entre  Robert  e  Morel  vinha  de o fato do primeiro  ser  casado.

Assim levando em conta que os homens agora inspiravam desejos em Robert, já não poderia

mais  inspirar  amizade no narrador.  Este  último se questiona como foi  possível  tal  desejo

27 Proust, 2006a, p. 434-435.

28 Proust, 2008, p. 425.

29 Proust, 2008, p. 235.

30 Proust, 2008, p. 275-276.
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surgir em alguém que gostava tanto de mulheres, em especial de Rachel31. Ele especula: pode

ser a semelhança entre ela e Morel.  

                  Com esses exemplos entendemos que, segundo Proust, os amores interssexuais

encontrariam sua verdade na homossexualidade uma vez que o segredo da mulher amada é o

segredo de Gomorra e o segredo do amante é o de Sodoma. Os amores sempre nos darão um

hermafrodita original, responsável mais pela separação dos sexos do que pela sua união, pois

ele não é capaz de fecundar a si mesmo. Proust utiliza também a metáfora do vegetal em

Sodoma e Gomorra; no mesmo indivíduo coexistem os dois sexos como a planta e o caramujo

que não podem ser fecundados por si mesmos, mas por outro hermafrodita, o intermediário

desdobra  cada  sexo  em  si  mesmo,  no  entanto,  não  os  une;  ele  é  símbolo  de  uma

autofecundação comovente. Finalmente, os signos do amor são explicados ou interpretados

pela inteligência, mas seu esforço não é mais suscitado por uma exaltação que precisa ser

acalmada, e sim pelo sofrimento da sensibilidade que precisa ser transmutada em alegria.

                  Os signos sensíveis constituem o terceiro círculo ou mundo, são materiais e

sempre nos preparam uma armadilha, pois nos levam a procurar o sentido no objeto que os

contém.  Suas  qualidades  materiais,  aromas  e  sabores,  não  aparecerão  mais  como  uma

propriedade do objeto, mas como um signo de um objeto diferente. Resumindo, são verídicos,

mas seu sentido está em outra coisa. É o caso da madeleine, dos campanários e das árvores,

por  meio  dos  quais  inicialmente  desfrutamos  de  grande  alegria  e  depois  precisamos  do

pensamento para procurar o sentido do signo. Seu sentido vai revelar objetos ocultos como a

“Combray a madeleine, as jovens para o campanário, Veneza para as pedras do calçamento”
32. Tais signos são materiais em origem, explicação e desenvolvimento.

                  As qualidades sensíveis, ainda que bem interpretadas, não são em si mesmas

signos suficientes, e isso é percebido no final da Recherche, quando o narrador compreende

que o que lhe escapara na experiência da  madeleine  ou dos campanários foi que o sentido

material  não  é  nada  sem  uma  essência  ideal  que  o  encarne.  Em  outras  palavras:  a

materialidade do signo impede a perfeita revelação da essência ou a boa interpretação33. Por

31 Proust, 2012, p. 337.

32 Deleuze, 2003, P. 11.

33 Machado, 2010, p. 203.
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fim, é necessário comentar que, no signo sensível, a imaginação e a memória involuntária são

responsáveis pela interpretação, mas a segunda não tem prevalência sobre a primeira. 

Signos da arte e a essência.

                  Os signos da arte são imateriais, sendo essa a sua diferença sobre os demais

signos. Dessa forma, o que precisa ser decifrado, o que traz a verdade, não é ligado à matéria

que lhe dá suporte, menos ainda à memória. Só a arte nos dá uma relação mais íntima entre o

signo e seu sentido, só ela permite que o signo se torne imaterial e seu sentido espiritual. O

pensamento  puro  como  faculdade  das  essências  é  o  responsável  pela  interpretação  e

explicação do signo da arte. A arte se encarna nas matérias, mas estas são desfiadas a ponto de

se tornarem espirituais, e isso acontece porque é a matéria que aparece por meio da arte, são

as matérias livres que se exprimem através da arte, sua constituição material é secundária, o

que nos dá a noção de desfiamento. Nos signos sensíveis, como na madeleine que nos remete

a Combray, temos duas impressões de mesma qualidade, uma no presente e outra no passado,

mas que ainda são materiais. Tal estrutura de associações funciona bem nesses signos, nos

mundanos  e  nos  do  amor,  mas  é  problemática  com relação  aos  signos  da  arte.  Deleuze

comenta que o narrador compreenderá que nem Fedra, a personagem, nem Berma, a atriz, são

designáveis e nem elementos de associação, dado que  Fedra é um papel e Berma quem se

integra neste. No entanto, o papel não é um objeto, um elemento material, ou algo subjetivo:

ele é um mundo espiritual tomado de essências, um mundo que comporta, por exemplo, a dor,

que é vista no choro da atriz. Berma, ou os signos, tornam-se tão imateriais que se abrem para

essências: seus gestos revelam essências possíveis. Dessa forma, existiria algo muito além dos

objetos  designados,  das  verdades  inteligíveis,  das  cadeias  de  associações  subjetivas  de

ressurreições  por  semelhança  ou contiguidade;  a  esse algo  se dá o nome de essências  34.

Deleuze diz que os gestos da Berma não são “conexidades musculares”  35, mas um corpo

transparente que refrata uma essência ou uma ideia e que em sua voz já não subsistia um só

dejeto de matéria inerte e refratária ao espírito. Os movimentos da atriz evocam uma estatueta

34 Deleuze, 2003, P. 35-36.

35 Deleuze, 2003, p. 37.
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que nem ela nem Racine jamais viram, ou seja, mostram um sentido espiritual. O narrador da

Recherche, por sua vez, afirma que Berma teria uma existência absoluta, que estaria situada

fora do mundo das experiências, existindo por si mesma. Sua atuação era poética e poderosa,

pura nobreza e verdade. Ele ressalta a própria insignificância de sua vida, de atos como se

vestir ou mesmo sair, diante de uma realidade mais sólida, ou seja, Fedra36.  

                  Uma vez que citamos as essências proustianas, seria importante agora comentar

sobre elas.  Sendo a arte aquela que nos dá a verdadeira unidade entre  signo e sentido,  a

essência é justamente essa unidade ou, dito de outra forma, a essência é a unidade de um

signo  imaterial  e  de  um  sentido  espiritual37.  As  essências  são  imateriais,  alógicas  e

supralógicas, ultrapassando a subjetividade e propriedades do objeto, ou seja, têm realidade

independente. Isso é verdade, pois no final da Recherche, segundo Deleuze, o que escapa ao

narrador, no caso da  madeleine, não é um sentido material, mas uma essência ideal que o

encarna. A essência exprime um mundo cuja existência depende do sujeito que o exprime,

mas ele é expresso não como essência do próprio sujeito, mas do Ser. Dessa forma, o sujeito é

individualizado por uma essência que nele se envolve38 e, enrolando-se sobre si mesma, a

essência constitui a subjetividade. Em Proust, a essência é tanto a qualidade última em um

sujeito como uma diferença qualitativa oriunda da maneira pela qual encaramos o mundo.

Sendo a essência uma diferença última e absoluta que constitui o ser, tal diferença, sem a arte,

seria  o  segredo  de  cada  um.  Para  Deleuze,  a  essência  seria  também  diferença,  mas  se

diversificando e se repetindo. Ela é diferença última, mas não pode ser substituída, ou seja,

repete-se. Diferença e repetição só se opõem aparentemente. A obra do artista é a mesma com

diferença de nível, mas também é outra com semelhança de grau. Diferença e repetição, de

acordo com Deleuze, são duas potências da essência, são tanto inseparáveis como correlatas.

Para o escritor francês, a arte torna possível sairmos de nós mesmos, saber o que o outro vê a

partir de seu universo ao invés de contemplarmos apenas o nosso. O outro passa a ser aquele

que abre mundos possíveis39 e eles são tantos quantos são os artistas originais. Como afirma o

36 Proust, 2007, p. 52.

37 Silva, 2000, p. 44.

38 Silva, 2000, p. 43.

39 Silva, 2000, p. 43.
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narrador da Recherche a harmonia de Wagner e a cor de um Elstir nos permitem conhecer a

essência qualitativa das sensações de outrem40.

                  A essência complica (palavra tomada em seu sentido etimológico de “implicar

reciprocamente”),  o signo e o sentido.  A relação do signo com seu sentido é descrita por

Deleuze  como  uma  “dialética  ascendente”,  começando  pelos  signos  mundanos,  passando

pelos do amor e sensíveis, e terminando com os da arte. Essa relação se torna cada vez mais

íntima quanto mais  nos  aproximamos dos  signos da arte.  A essência terá  de ser revelada

quando se alcança os signos das artes, antes disso não é possível perceber que elas já existiam

nos signos mundanos, do amor e sensíveis. Apenas com a essência revelada nos signos da arte

reconhecemos seu efeito atenuado nos outros signos41. Essa revelação nos permite descer aos

outros níveis, o que não quer dizer, que tenhamos de retornar à mundanidade, ao amor e à

vida. O que fazemos é descer na série do tempo mostrando que cada linha temporal e cada

espécie de signo têm sua verdade. A essência é o que determina a relação entre o signo e o

sentido, e essa relação é mais forte quanto mais a essência se encarna com necessidade e

individualidade. Os signos da arte revelam a essência em nível mais elevado dado que os

outros são caracterizados pela materialidade. São materiais pela sua emissão, uma vez que

surgem parcialmente encobertos no objeto que os porta; são materiais, pois seu sentido está

em outra coisa. As qualidades sensíveis ou os rostos amados ainda são matéria.

                  A essência dá existência real e independente aos instrumentos e aos sons, é

revelada de forma completa na arte, além de nos oferecer a diferença última e absoluta que

constitui o ser. Mas essa diferença não é uma diferença empírica entre dois objetos, o que faz

de Proust um leibniziano, pois as essências são mônadas, e cada uma delas se define pelo

ponto de vista que define o mundo. Pontos de vista diferentes sobre o mesmo mundo são tão

distintos quanto os mundos mais distantes. As essências têm colorido e um sentido estético.

Todos os signos sensíveis remetem a uma essência, entretanto, só a arte permite compreendê-

los para além da análise da madeleine. Isso pode ser explicado porque os fatos que dependem

da memória remetem ainda a uma “explicação material”, como o próprio Proust menciona.

Para ele, a sonata de Vinteuil, que não traz à memória nenhuma ressurreição do passado, é

40 Proust, 2011, p. 181.

41 Deleuze, 2003, p. 84.
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mais  importante  que  a  madeleine42.  Todos  os  signos  convergem  para  a  arte,  todos  os

aprendizados são aprendizados inconscientes da própria arte.

                  Só a arte nos dá a diversidade que procuramos na vida. Não seriam, portanto, os

indivíduos que constituem o mundo,  mas sim as  essências,  os  mundos envolvidos,  é que

constituem os indivíduos.  O ponto de vista não se confunde com quem nele se coloca nem a

qualidade interna se confunde com o sujeito que ela individualiza.  E essa distinção entre

essência e sujeito é importante em Proust, pois representa uma possível prova da imortalidade

da alma. A arte faz a identidade de um estilo como um signo e de um sentido como sua

essência,  sendo  essa  a  característica  da  obra  de  arte.  Ela  é  um aprendizado,  enquanto  a

essência  é  sempre  artística.  Essa  essência,  uma  vez  descoberta,  encarna-se  nas  matérias

espiritualizadas, nos signos imateriais da obra43. A essência atravessa os meios mais opacos e

os signos mais materiais, o que pode levá-la a perder algumas de suas características e ganhar

outra, o que é a expressão da descida da essência nessas matérias. Na arte, a própria essência

individualiza o sujeito em que se incorpora determinando os objetos que a exprimem.

                  Para Deleuze, os ouvintes e leitores são levados a pensar quando a arte emite

signos.  Os signos da arte podem inclusive levar à criação, o que nos sugere uma ligação

estreita entre a criação e o pensamento que surge dos signos, ou melhor, a criação aparece

como gênese do pensar. O ato de pensar é a única criação verdadeira, e a obra de arte nascerá

dos signos. Os signos da arte nos forçam a pensar: eles mobilizam o pensamento puro como

faculdade das essências e desencadeiam no pensamento o que menos depende de sua boa

vontade, isto é, o próprio ato de pensar. Sob os signos da arte aprendemos o que é pensamento

puro como faculdade das essências e  como a inteligência,  a memória  ou a  imaginação o

diversificam com relação às outras espécies de signos. É Proust quem diz que a arte, enquanto

exercício  do pensamento,  é  a  que tem a exclusividade  de nos  fazer  redescobrir  o  tempo

perdido. A boa vontade e o método filosófico, alvo das críticas de Proust, são insignificantes

diante das pressões secretas da obra de arte. 

                  De forma geral, devemos considerar que a Recherche se apresenta como um

sistema de signos pluralistas que se utiliza de vários critérios. O primeiro critério,  afirma

42 Deleuze, 2003, p. 3. 

43 Deleuze, 2003, p. 48. 
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Deleuze44, diz que a matéria em que os signos são inscritos pode ser opaca, desmaterializada

ou espiritualizada. O segundo nos revela que cada tipo de signo nos remete ao objeto que o

emite bem como ao sujeito que o apreende e o interpreta. O terceiro nos fala sobre o efeito

dos signos e do tipo de emoção que suscita, pois os signos mundanos nos dão uma exaltação

nervosa, e os signos amorosos nos trazem sofrimento e angústia. Por outro lado, os signos

sensíveis nos dão uma alegria extraordinária. Os signos da arte, por sua vez, nos trazem-nos

alegria pura. O quarto critério diz respeito à natureza do sentido e da relação do signo com seu

sentido,  dado que quanto  mais  próximos dos  signos artísticos,  a  relação do signo com o

sentido se torna mais próxima. A quinta afirma que cada signo é explicado por uma faculdade,

como já vimos. Por fim, as linhas do tempo, ou estruturas temporais, são sempre necessárias

para  a  interpretação  de  um  signo.  Além  disso,  o  tempo  é  sempre  o  tempo  de  uma

interpretação.  Implicação  e  explicação,  envolvimento  e  desenvolvimento:  essas  são  as

categorias da Recherche.

Aprendizado e decepção.

                 Como já comentamos, a Recherche tem sua unidade no signo e no seu aprendizado,

porque o narrador não sabe de certas coisas, mas progressivamente vai perdendo suas ilusões.

No  seu  percurso  serão  reveladas  verdades  e  ele  se  verá  diante  de  signos  que  terá  de

interpretar45. Na verdade, a revelação de que há verdades a serem descobertas no tempo que se

perde é o resultado do aprendizado, e este se dá por meio de signos, perdendo tempo, e não

pela assimilação de conteúdos objetivos.  

                  A descoberta da homossexualidade de Charlus é algo que impressiona, mas foi

necessária uma maturação do narrador e depois um salto em um novo saber e num novo

domínio dos signos. Uma revelação parcial aparece em determinado campo de signo, mas, às

vezes,  é acompanhada de regressões em outros campos.  Os signos mundanos,  do amor e

sensíveis, são signos de um tempo que se perde. Mas, segundo Deleuze, ao pensarmos estar

perdendo tempo, na verdade estamos diante de um aprendizado obscuro que nos levará a uma

44 Deleuze, 2003, p. 79-81.

45 Mangueira & Maurício, 2012, p. 157.
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verdade desse tempo que se perde. Por outro lado, o signo nos dá uma revelação final que se

confunde com a arte. O posto mais alto no mundo dos signos é ocupado pelos signos da arte

que, na verdade, é a última palavra do aprendizado e a própria revelação final.

                  O narrador passará por decepções que serão importantes no seu aprendizado, e

estas decepções ocorrem, porque os signos não revelarão o segredo esperado. A primeira vez é

quase sempre decepcionante, pois é o momento da inexperiência, o momento em que não

distinguimos os signos do objeto. A decepção virá, descreve Deleuze, da primeira audição de

Vinteuil  ou  do  primeiro  encontro  com Bergotte.  Uma  vez  instaurada  a  decepção,  não  é

possível desfazê-la numa volta às coisas; resta então a compensação subjetiva. Uma vez que a

Sra. de Guermantes não detém o segredo do sentido de seu nome e  o seu corpo e o seu rosto

não são coloridos pelas tintas das sílabas46, como uma espécie de compensação, o narrador se

torna sensível a signos menos profundos, no entanto, mais apropriados ao charme da duquesa,

graças  ao  jogo  de  associações  de  ideias  que  ela  desperta.  A decepção  com  a  Sra.  de

Guermantes, com auxílio de bons vinhos, torna-se um maravilhamento. Portanto, cada linha

de aprendizado se forma por meio de uma decepção vinda de uma tentativa de interpretação

objetiva  e  uma  tentativa  de  remediar  a  decepção  por  uma  interpretação  subjetiva,

reconstruindo  conjuntos  associativos.  Como  destaca  Guindani  o  aprendizado  implica

abandono da crença objetivista, como é o caso do amor, por exemplo. Na busca por signos, e

de seus sentidos, o narrador se perde indo de uma decepção a outra47.

O papel secundário da memória.

                  A argumentação a favor do papel secundário da memória, que se inicia com a

afirmação de que o alicerce da  Recherche era o signo, o aprendizado e a verdade, tem seu

complemento quando Deleuze expõe que, na interpretação do sentido do signo, essa mesma

memória tem também uma influência secundária. Os signos mundanos e amorosos precisam

da inteligência para ser decifrados, mas eles se utilizam também da memória, uma vez que

ajuda na interpretação. A memória do ciumento pretende reter tudo, pois um detalhe pode

46 Deleuze, 2003, P. 33.

47 Guindani, 2011, p. 49.
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revelar  um signo ou sintoma de  uma mentira.  A memória  quer  tudo  guardar  para  que  a

inteligência  tenha  elementos  para  as  próximas  interpretações.  É  a  inteligência,  e  não  a

memória, que decifra a maioria dos signos; é ela que deseja a objetividade, deseja apreender

significações  objetivas  e,  por  isso,  liga-se  à  filosofia  enquanto  exercício  voluntário  e

premeditado do pensamento por meio do qual queremos determinar a ordem e o conteúdo de

significações também objetivas. Deleuze nos lembra da distinção entre dois tipos de memória

feita pelo próprio Proust: a involuntária e a voluntária. Para ele48, a memória voluntária é a

memória da inteligência, dos olhos e do passado, que nos dá apenas faces sem realidade, um

passado pintado com cores sem realidade e sem charme. Porém, se um cheiro ou sabor, à

nossa  revelia,  desperta  o  passado,  sentiremos  o  quanto  ele  era  diferente  daquilo  que

acreditávamos  lembrar.  Estas  últimas  são  as  lembranças  involuntárias  às  quais,  segundo

Proust,  os artistas deveriam recorrer para constituir  as suas obras,  pois estas memórias se

formam por si mesmas. Aborda-se de forma mais detida sobre essas duas memórias agora.  

                  A direção natural da percepção e representação seria relacionar um signo ao objeto

que o emite. No entanto, essa é também a direção da memória voluntária, que se lembrará das

coisas, do prazer, da atividade prática (que se baseiam na posse das coisas e consumação dos

objetos), mas não dos signos. A memória voluntária vai de um presente atual a um passado

que foi e não se apodera diretamente do passado, e sim o recompõe com o presente. Por isso,

o próprio Proust faz restrições tanto à memória voluntária, que crê descobrir o segredo da

lembrança na sucessão dos presentes, como à percepção consciente, que pensa encontrar o

segredo da impressão no objeto. Mas são os objetos que distinguem os presentes sucessivos.

Segundo  o  próprio  escritor,  “A memória  voluntária,  que  é,  sobretudo,  uma  memória  da

inteligência e  dos olhos,  não nos dá,  do passado, mais  do que faces  sem realidade”  49.  A

memória voluntária atua por instantâneos, mas o ser-em–si do passado escapa a ela, que atua

como se o passado se constituísse depois de ter sido presente e, assim, seria necessário esperar

um novo presente para que o precedente passasse, ou se tornasse passado. O essencial da

memória voluntária são as condições, não a semelhança. 

                  Por outro lado, a memória involuntária é uma sensação antiga que se liga a uma

sensação  atual.  É  a  memória  que  intervém nos  signos  sensíveis,  pois  apreendemos  uma

48 Proust, 2006a, p. 511.

49 Proust, 2006a, p. 511.
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qualidade  sensível  como um signo  e  procuramos  seu  sentido.  Essa  memória  nos  dá  seu

sentido como Combray para a madeleine e Veneza para as pedras do calçamento. No entanto,

a  memória involuntária  não possui  o segredo de todos os signos sensíveis porque alguns

remetem ao  desejo  ou  a  figuras  da  imaginação,  como,  por  exemplo,  os  campanários  de

Martinville. Por esse motivo, Proust distingue dois signos sensíveis, a saber, as reminiscências

(“ressurreições  da  memória”)  e  as  descobertas  (“verdades  escritas  por  figuras”).  Proust

comenta sobre a plenitude das reminiscências ou das lembranças involuntárias e da alegria

que dão os signos da memória e do tempo que nos fazem redescobrir. Outro fato que depõe

contra a memória involuntária, segundo Deleuze, é o fato de os signos sensíveis, em cuja

interpretação ela colabora secundariamente, serem ambivalentes, afinal, quando a sensação

atual lança sobre a antiga sua “materialidade”, a alegria de uma superposição dá lugar a um

sentimento de fuga e de perda e a sensação antiga é banida para o tempo perdido. Realmente,

no início, há alegria, mas tal fato mostra que os signos sensíveis, e todos que contam com a

participação da memória involuntária, são inferiores aos signos da arte. Essa última frase é

significativa, pois Proust acredita que a memória involuntária deveria ser usada pelos artistas

dado que elas são formadas por si mesmas. Deleuze sugere outra versão para a relação entre

arte e memória e faz isso em vários momentos enquanto continua sua explicação sobre a

memória voluntária. Trataremos disso a partir de agora.  

                  O mecanismo complexo da reminiscência se apresenta por meio da semelhança

entre uma sensação presente e outra passada. É o que acontece, por exemplo, com o gosto da

madeleine que  é  semelhante  ao  que  tínhamos  em  Combray.  Mas  a  alegria  do  tempo

redescoberto,  a  identidade  da  qualidade  e  a  verdade  da  reminiscência  estão  além  dos

mecanismos associativos. Na verdade, sabemos que da madeleine surgiu Combray, mas não

sabemos a causa da aparição. Percebemos então que o essencial é diferença interiorizada e

tornada imanente. A reminiscência é o análogo da arte, e a memória involuntária, o análogo de

uma metáfora que envolve dois objetos diferentes: a  madeleine com seu sabor e Combray

com sua cor e temperatura. Ela envolve um no outro e faz da relação dos dois algo interior. O

sabor, que é tanto uma qualidade comum às duas sensações como também sensação comum a

dois momentos, lembra uma Combray que surge de forma nova, não como esteve presente,

mas como um passado que não é relativo a um presente que ele foi, e nem a um presente em

relação ao qual é agora passado. Não é a Combray da percepção ou da memória voluntária,

mas a que não podia ter sido vivida, não em realidade, não em suas relações exteriores e
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contingentes, mas em sua diferença interiorizada, em sua essência. Combray surge em um

passado puro e coexistindo com dois presentes que estão fora de seu alcance, fora do alcance

da memória voluntária atual e da percepção consciente antiga. É o ser-em-si do passado mais

profundo que o passado que fora e do presente que foi.       

                  Deleuze nos lembra que as essências proustianas são reais sem serem atuais e

ideais  sem  serem  abstratas50.  A essência  é  o  real  ideal  que  se  atualiza  na  lembrança

involuntária, e esta retém a diferença no antigo momento e a repetição atual. A essência se

realiza na lembrança involuntária, mas em um grau mais baixo do que na arte e se encarna em

matéria  mais  opaca.  É  verdade  que  na  arte  a  qualidade  da  essência  se  expressa  como

qualidade comum a dois objetos, mas na essência da arte nada perde de sua singularidade,

pois os dois objetos e sua relação eram determinados pelo ponto de vista da essência, sem

contingência. Como na memória involuntária, a essência tem um mínimo de generalidade,

Proust  irá  dizer  que  os  signos sensíveis,  do amor e  mundanos remetem a uma “essência

geral”.  A essência  artista  nos  dá  um  tempo  original  que  ultrapassa  suas  séries  e  suas

dimensões,  é um tempo “complicado” em sua própria essência e idêntico à eternidade.  O

“tempo redescoberto” na obra de arte é um tempo primordial contrário ao desdobrado, ou

seja, o tempo sucessivo que passa, ao tempo que se perde.

                  A essência que se encarna na lembrança involuntária não nos dará um tempo

original, apesar de nos fazer redescobrir o próprio tempo perdido, pois as revelações dessa

memória são breves e não se prolongam sem nos causar dano. A reminiscência nos revela o

passado puro que ultrapassa as dimensões empíricas do tempo. Mas esse passado puro, por

um lado, é o princípio a partir do qual as dimensões se desdobram no tempo perdido, por

outro, é o princípio no qual se pode redescobrir esse tempo perdido, um centro em torno do

qual se pode enrolá-lo de novo para se ter uma imagem da eternidade. Esse passado puro é a

instância que não se reduz a um presente que passa e que faz passar todos os presentes.  A

visão  a  que  Proust  se  refere  é  feita  desse  amálgama.  A memória  involuntária  nos  dá  a

eternidade que não temos força para suportar mais do que um instante, nos dá uma imagem

instantânea dessa eternidade. Mas os eus da memória involuntária são inferiores ao eu da arte.

50 Deleuze, 2003, p. 57; Proust, 2013, p. 214.
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                  A realização da essência na memória involuntária não se separa de determinações

contingentes  e  exteriores.  Assim,  a  essência  de  Combray  não  se  realizaria  no  sabor

redescoberto da  madeleine se de início não houvesse a contiguidade real entre a  madeleine

saboreada e Combray tal como presente. Mas a madeleine, com seu sabor, e Combray, com

suas qualidades, têm ainda matérias distintas que resistem ao envolvimento de uma na outra.

Assim, a memória, ao invés de reunir dois objetos, cuja relação é inteiramente determinada

que se encarne em meio dúctil, maleável, vai reunir dois objetos ainda ligados a uma metáfora

opaca, cuja relação depende de uma associação. Dessa forma, a essência não determina sua

encarnação: ela passa a ser selecionada por dados que lhe são exteriores. 

                  As reminiscências se integram na arte, pois conduzem à compreensão da obra: elas

são metáforas da vida, e as metáforas são reminiscência da arte. Ambas, metáforas e arte,

determinam uma relação entre dois objetos diferentes,  mas só a arte realiza o que a vida

esboçou e, como destaca Deleuze “a arte em sua essência, a arte superior à vida, não se baseia

na  memória  involuntária,  nem mesmo na  imaginação  e  nas  figuras  inconscientes”  51.  Os

signos sensíveis que se explicam pela memória formam apenas o “começo da arte”, expressão

proustiana utilizada por Deleuze52. As reminiscências da memória involuntária ainda são vida

ou arte no nível da vida, portanto, metáforas ruins. Deleuze acredita numa arte superior ao

vivido subjetivo, não baseada em memórias involuntárias, imaginação e figuras inconscientes.

                  Os signos sensíveis, também decifrados pela memória involuntária, antecipam o

tempo redescoberto e nos preparam para as ideias estéticas, mas são ainda signos da vida, e

não da arte. Deleuze comenta que Proust vê as reminiscências como parte da obra de arte,

mas, para o filósofo francês, as reminiscências seriam integradas às artes apenas como partes

constitutivas e condutoras à compreensão delas. Deleuze deixa claro que só a arte realiza o

que  a  vida  apenas  esboçou.  Ele  adverte  que  acreditamos  que  a  memória  involuntária  se

encontra  na semelhança (ou identidade)  entre  duas  sensações  ou entre  dois  momentos.  O

sabor contém um volume de duração que percorre dois momentos ao mesmo tempo, mas a

sensação, enquanto qualidade idêntica, implica uma relação com algo diferente. Na percepção

consciente,  na  memória  voluntária,  a  madeleine se  mantém exterior  a  Combray,  como o

contexto  separado  da  antiga  sensação.  Entretanto,  como  de  certa  forma  mencionamos,  a

51 2003, p. 52.

52 2003, p. 53.
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memória  involuntária  interioriza  o  contexto  tornando  o  antigo  inseparável  da  sensação

presente. Dessa maneira, Combray ressurge na sensação atual e sua diferença em relação à

antiga sensação se interioriza na sensação presente.  Segundo Deleuze,  a semelhança entre

dois momentos se ultrapassa em direção a uma identidade mais profunda e, por outro lado, a

contiguidade do momento passado se ultrapassa em direção a uma diferença mais profunda.

Dessa  forma,  o  essencial  da  memória  involuntária  é  a  diferença  interiorizada,  tornada

imanente.  Assim, a reminiscência se torna o análogo da arte,  e a  memória involuntária  o

análogo de uma metáfora. Combray surgirá como nova; não aquela que esteve presente, e sim

a Combray como nunca foi vivida. Não é Combray da percepção nem da memória voluntária,

mas a Combray da verdade; não em relações exteriores ou contingentes, mas em diferença

interiorizada,  portanto,  em essência.  Mas  a  essência  se  encarna  em nível  mais  baixo  na

memória involuntária, na verdade em uma matéria opaca. Ela não aparece como qualidade

última de um ponto de vista singular. As essências nos signos sensíveis são mais princípio de

localização do que de individuação; são como uma essência local (Combray, Balbec, Veneza).

                  Oportuno mencionar Sara Guindani e seus comentários sobre a memória

involuntária proustiana,  pois é uma espécie de síntese do que escrevemos até agora.  Essa

memória seria fruto de um constrangimento exterior, e o que ela descobre não é um instante

vivido,  pois  esse  é  o  papel  da  memória  voluntária  (e  da  inteligência),  que  simplesmente

reproduz e não traz nada de novo. A memória involuntária nos dá o que nunca foi vivido,

percorre nosso ser sem que a consciência possa desenvolver defesas em auxílio à inteligência.

Ela é responsável por um passado cuja força é desconhecida por não ter sido vivida, além de

ser teórica e estética. Teremos, então, um passado que nunca foi presente nem vivido, ou seja,

a memória involuntária cria, ela não encontra o que existia previamente53. Combray é uma

“realidade mítica”, uma vez que é um passado que nunca foi presente. Em Proust, redefinir a

memória é não conceber a escrita e a arte como atividades miméticas ou representacionais, é

acreditar que o escritor não pode se limitar a reproduzir os acontecimentos passados. Com

essa interpretação da memória desaparece a ideia platônica da arte como cópia da cópia, ou

imagem da imagem. Nessa mesma linha de raciocínio, Proust também critica uma concepção

objetivista do conhecimento, fundada sobre entidades exteriores anteriormente existentes, na

qual  o  pensamento  poderia  apreender,  e  também  uma  visão  subjetivista  e  romântica  da

53 Guindani, 2011, p. 53.
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memória. Esta defende que o sujeito pode ter acesso integralmente ao seu passado por meio

de uma intuição introspectiva.

                 Deleuze comenta que os campanários de Martinville e a pequena frase musical de

Vinteuil  não trazem à memória nenhuma lembrança do passado e têm, para Proust,  mais

importância do que a madeleine e o calçamento, que dependem da memória e remetem a uma

“explicação material”. No entanto, nos parece que, de fato,  o escritor dá valor estético às

memórias involuntárias (são elas que devem ser usadas pelos artistas, como já foi dito) e o

filósofo  apresenta  argumentos  contrários  a  isso.  Esse  “descompasso”  talvez  possa  ser

explicado pelo simples fato de o pensamento filosófico de Deleuze sempre deixar suas marcas

nos  estudos  que  faz54.   Para  Deleuze,  por  estar  ligada  aos  signos  sensíveis  e,  por  ainda

envolver elementos do vivido, a memória involuntária é uma espécie de preparação para algo

superior, a saber, os signos artísticos e a própria arte. Estes é que seriam a expressão mais alta

de arte por serem imateriais e terem um sentido espiritual. Para o filósofo, a arte não é um

meio  profundo  de  explorar  a  memória  involuntária,  mas  esta  última  é  uma  etapa  do

aprendizado da arte. Esse tipo de memória nos coloca no caminho das essências, ou melhor,

captura a essência, mas em estado impreciso e, com isso, não somos capazes de compreender

o dom que recebemos e a alegria que experimentamos55. Deleuze afirma que, pelo fato de o

mundo da arte reagir sobre os signos sensíveis, estes terão um sentido estético, mas, ainda

assim, são secundários frente aos da arte. Comentário semelhante será feito quando Deleuze

fala da relação da memória involuntária e das sensações, blocos de perceptos e afectos.

Lei e série.

                  Em certo nível das essências proustianas, o que interessa não é a individualidade,

mas as leis. Isso é verdade em relação aos signos mentirosos do amor e mundanos vazios, pois

neles a essência toma uma forma geral e se confunde com uma lei. Se, por um lado, o mundo

é marcado por forças sociais, políticas e históricas, os signos mundanos são aqueles emitidos

no  vazio,  o  que  lhes  permite  atravessar  grandes  distâncias,  ou  seja,  a  observação  do

54 Machado, 2010, P. 19.

55 Machado, 2010, p. 51-52.



36

mundanismo não é um estudo microscópico. O vazio é o meio que sustenta a generalidade e o

meio que manifesta a lei ou as leis gerais do vazio. Segundo Deleuze, os que falam como

papagaios apresentam a tagarelice que expõe uma lei enquanto que os grupos “intelectuais”

nos mostram ideias e valores. Assim, é mais importante a classe mental do que a casta de

origem.  O Sr. de Charlus, ao demonstrar conhecimento sobre famílias influentes, debocha de

algumas  as  chamando  de  fidalgotes,  termo  usado  por  outros  personagens56,  como,  por

exemplo Brichot que comenta com o narrador que a Sra.  Verdurin, em seus encontros de

quarta-feira, não fazia questão de receber fildagotes de grandes linhagens, mas sem espírito57.

Parece que,  nesses  casos,  um título e  uma linhagem não eram garantia  de destaque e de

reconhecimento, o “espírito” e a cultura também tinham seu peso. Ainda sobre a questão das

leis, a Sra. de Guermantes ficou pesarosa com o casamento de Swann, que julgou malfeito,

apesar de ela mesmo admitir que o “amor é amor”, embora este devesse permanecer dentro de

certos limites58;  apesar de não enunciar quais são esses limites fica claro que o limite é a

presença de pessoas de outra classe. 

                  Cada amor traz sua diferença, e todas as diferenças estão contidas em uma imagem

primordial que não deixamos de produzir em diversos níveis e menos ainda de repetir como

leis  de  nossos  amores.  O  narrador  admite  que  seu  amor  por  Albertine,  mesmo  em suas

divergências,  já  se  inscrevia  no  amor  por  Gilberte59,  dessa  forma,  as  duas  e  a  Sra.  de

Guermantes formam uma série em que cada uma delas acrescenta uma pequena diferença,

mas,  por  outro lado,  entre  dois termos aparecem relações de contrastes que complicam a

repetição. Cada amor assume uma forma de série, pois as pequenas diferenças que existem de

um amor e outro já são encontradas num mesmo amor. É o caso das “várias Albertines” 60 que

não estão no mesmo plano, ou seja, que se organizam em séries. Passa-se de uma Albertine a

outra,  dado que ela  é  subdividida em uma série  de frações  de tempo.  O pensamento até

poderia tentar recompô-la em uma unidade, mas o resultado seria alvo de julgamento geral e

56 Proust, 2008, p. 561.

57 Proust, 2008, p. 355.

58 Proust, 2008, p. 105

59 Proust, 2011, p. 290-291; Proust, 2013, p. 249.

60 Proust, 2011, p. 84.
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de dúvidas sobre seu relacionamento com mulheres. Coexistiam na mesma Albertine a que se

encontrava com a lavadeirinha e a que gostava de pintar e de conversar sobre Saint-Simon.

                  Certamente, cada série particular é formada por um amor, porém a série de nossos

amores  ultrapassa  nossa  experiência  e  se  abre  para  uma cadeia  transubjetiva.  O amor  de

Swann por Odette se insere em uma série que tem sua continuação no amor do narrador por

Gilberte, pela Sra. de Guermantes e por Albertine, pois a série pessoal remete a uma série

mais vasta e transpessoal. A passagem de um amor ao outro tem sua lei no esquecimento e na

sensibilidade, e não na memória e na imaginação. A inteligência é a principal intérprete dos

signos e é quem explica as séries do amor. A interpretação da inteligência descobre a essência

como lei da série de amor e, nessa esfera, a essência está ligada a um tipo de generalidade da

série, ou melhor, ela se encarna nos signos do amor na forma serial.  É a inteligência que

transforma o sofrimento em alegria e o particular em geral, é ela que descobre que os amados

não  foram  causas  que  agiram  de  forma  autônoma,  mas  eram  termos  de  uma  série.  Se

inicialmente a criatura amada faz parte de um grupo, isto é, não está individualizada, segue-se

sua  extração do grupo,  com a  contingência  e  com o sentimento  que tal  ato  envolve.  “A

harmoniosa coesão em que se neutralizavam as ondas sentimentais que as moças propagavam

no narrador acabou se rompendo em favor de Albertine na tarde em que brincavam de anel, e

o narrador sente ciúmes do fato de existir outro moço do lado dela”  61. Os prazeres que o

narrador experimenta com o grupo são sensuais, mas não do amor. A Srta. Vinteuil e Charlus,

com suas respectivas homossexualidades formam outra série. No amor a essência se encarna

inicialmente  nas  leis  da  mentira  para  logo  após  ser  percebida  nos  segredos  da

homossexualidade. Segundo Deleuze, a mentira não teria a generalidade que a torna essencial

se não se referisse à homossexualidade como a verdade que encobre. A homossexualidade é a

verdade do amor62 e o hermafroditismo inicial é a lei das séries divergentes. 

O signo como crítica à filosofia. 

61 Proust, 2006b, p. 579. 

62 Deleuze, 2003, p. 76.
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                  O narrador comenta ter várias personagens em seu interior; “quando a doença as

tiver jogado por terra” sobrarão algumas como a do filósofo que só se sente feliz quando

descobre algo comum entre duas obras ou duas sensações; o narrador admite ter um “filósofo

interior” mas nem por isso deixa de criticá-lo63. Em outro momento, Cottard ironiza a frase de

Sócrates “conhece-te a ti mesmo” que segundo ele, bastou para torná-lo conhecido até hoje64.

Essas  passagens  apontam para  a  crítica  proustiana  da  filosofia  que  Deleuze  destacou  em

Proust e os signos. O filósofo comenta que, para Proust, os filósofos acreditam que o espírito

quer a verdade e que temos uma boa vontade em pensar, o que faria da busca por essa verdade

a  coisa  mais  natural,  bastando  apenas  uma  decisão  e  um  método  capazes  de eliminar

influências  exteriores.  As  ideias  passam  a  ser  organizadas  segundo  uma  ordem  do

pensamento:  significações  explícitas  ou  verdades  formuladas.  Segundo  Proust,  não  é  o

método nem a boa vontade que nos farão pensar. O escritor, em sua crítica à filosofia, acredita

que não temos um desejo natural pela verdade e só a procuramos quando nos determinamos a

fazê-lo porque estamos diante de uma situação concreta e algum tipo de violência nos leva à

sua busca.  O ciumento, como vimos, sob a pressão da mentira no rosto da pessoa amada,

procurará  a  verdade;  o  homem sensível  quando  encontra  a  violência  de  uma  impressão

também procurará a verdade.

                  A verdade não se dá, atrai-se; não se comunica, interpreta-se; não é voluntária, é

involuntária.  É um erro da filosofia  admitir  uma boa vontade de pensar,  e  Proust  insiste

justamente  no  fato  de  a  verdade  não  vir  por  vontade  prévia,  pois  ela,  nessa  condição,

permanecerá abstrata, arbitrária. Segundo ele a verdade é resultado de uma violência sobre o

pensamento, do encontro com algo que nos força a pensar e procurar o verdadeiro. Mas esse

encontro é contingente, e tal fato garante a necessidade daquilo que o signo faz pensar. As

significações explícitas e convencionais não são profundas, mas sim o sentido encoberto num

signo, o que leva Proust propor a “coação” e o “acaso” ao “método” filosófico65. Portanto, as

verdades intelectuais, as verdades da filosofia, são limitadas, pois lhes falta “necessidade”.

Em arte a inteligência intervém sempre depois, nunca antes. É a dor que força a inteligência a

pesquisar. O signo é objeto do encontro e o que exerce a violência, aprendemos pelo signo e

não por assimilação de conteúdos objetivos. Proust dá um nome às verdades do tempo que se

63 Proust, 2008, p. 18.

64 Proust, 2008, p. 517.

65 Deleuze, 2003, p. 15.
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perde: verdades da inteligência. Os signos comportam em si a heterogeneidade como relação.

Para Proust, as grandes obras e escritores não saíram de concursos universitários.  A crítica de

Proust recai sobre a filosofia que supõe enunciados diretos e significações explícitas saídas de

espíritos que querem a verdade, ou seja, ele questiona uma filosofia clássica e racionalista. Ao

fazer isso, o escritor instaura, com sua discordância com esse tipo de filosofia, o que Deleuze

chamará de imagem do pensamento.

                  Proust encara os amigos como espíritos de boa vontade que estão de acordo com a

significação das coisas e das ideias, enquanto os filósofos pressupõem em si uma boa vontade

de pensar.  Proust66 proporá o amor e a arte à amizade e a filosofia.  A filosofia  enquanto

amizade  ignora  as  zonas  obscuras  em  que  são  elaboradas  as  forças  que  agem  sobre  o

pensamento. A amizade sozinha não nos levará à verdade. O narrador da Recherche não sabia

inicialmente que a verdade não precisa ser dita para se manifestar, mas ela também pode ser

encontrada em signos exteriores. Por outro lado, o amor medíocre é mais importante do que a

grande amizade, pois o primeiro é rico em signos; a arte é mais importante que a filosofia,

pois  o  signo é  mais  profundo  que  significações  explícitas.  Os  frutos  da  boa  vontade  do

trabalho não são mais ricos que o signo que violenta, “mais importante do que o pensamento é

o que nos faz pensar” 67. 

                  Certamente, a crítica proustiana à filosofia passa pelo seu conhecimento. O escritor

estudou a disciplina no Liceu Condorcet,  na capital  francesa,  com Alphonse Darlu,  e seu

estudo inclui os clássicos como Platão, Leibniz e Kant. Além de questões morais, a filosofia

da época também se dedicava ao idealismo e a própria Recherche foi, por vezes, interpretada

sob essa perspectiva - isto quando não era mencionada como platonista ou schopenhauriana.

Se entendermos o idealismo como a valorização do espírito em detrimento do corpo e da

sensação, veremos que esse aspecto não está presente no romance, além do mais, Proust está

longe de poupar críticas aos intelectuais - principalmente se eles desprezam o mundo sensível,

mas não desprezam a lisonja e homenagens que podem receber deste mesmo mundo. Seu

narrador afirma saber que o idealismo de grandes filósofos não os impede de ser glutões, se

candidatarem às Academias, terem movimentos convulsivos de cólera ou de amabilidade. O

narrador,  comentando  sobre  Brichot,  diz  que  ele  se  limitava  a  dar  seus  cursos  na  Nova

66 2008, p. 28-29.

67 Proust, 2008, p. 29.
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Sorbonne e também às bancas de exames o que lhe dava mais tempo para o mundanismo, ou

seja,  as  reuniões  dos  Verdurin,  ou as  oferecidas  a  eles68.  Outros  personagens  intelectuais,

como  Legradin,  são  descritos  como  esnobes  e  exagerados  e  indicam  uma  desconfiança

proustiana com relação à intelectualidade. 

                  A filosofia em Proust não tem mais importância que outras disciplinas, e assim

como Nietzsche,  ele acredita que ela pode ser desculpa para hipocrisia  e usurpação. Mas

parece interessante a postura de Sara Guindani a respeito das críticas do escritor, que sugere

uma postura de desconfiança com relação a qualquer posição taxativa sobre o que ela chama

de “ironia proustiana”. Tal ironia não seria sempre uma crítica negativa, mas uma forma de

conferir  sentido  àqueles  que  são  criticados69.  Guindani  também  comenta  que  a  crítica  à

filosofia de Proust se insere numa crítica mais ampla: a crítica à inteligência. Talvez algumas

passagens evidenciem essa tese. Bergotte70 comenta saber que o narrador estava um pouco

adoentado, mas que pelo menos ainda lhe restavam os prazeres da inteligência. O narrador

responde, no entanto, que os prazeres da inteligência significam pouco para ele. Em outra

passagem o narrador comenta que as ideias formadas pela inteligência pura (por possuírem

uma  verdade  lógica),  serão  selecionadas  arbitrariamente  -  não  que  as  ideias  não  sejam

logicamente certas,  “mas não sabemos se são verdadeiras”.  As verdades  apreendidas  pela

inteligência são mais superficiais do que as que a vida nos comunica à nossa revelia numa

impressão física, uma vez que entrou pelos sentidos, mas da qual se pode extrair o espírito “ 71.

Françoise é quem alerta ao narrador que a verdade não precisa ser dita para ser manifestada,

ela pode vir por meio dos signos. Podemos colher a verdade mais seguramente sem esperar

pelas palavras e sem levá-las em conta, em mil sinais exteriores, em fenômenos invisíveis,

análogos, no mundo dos caracteres. O autor diz ter falado coisas que não eram verdadeiras,

mas revelado verdades em confidências involuntárias do corpo e do ato. Confidências que

Françoise sabia interpretar72.  

68 Proust, 2008, p. 315.

69 Guindani, 2011, P. 38.

70 Proust, 2006b, p. 182.

71 Proust, 2013, p. 220-222. 

72 Proust, 2007, p. 74.
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                  Precisamos comentar novamente que, segundo Deleuze, a inteligência colabora na

interpretação de alguns signos. Segundo ele, em Proust o pensamento aparece sob a forma de

memória,  desejo,  imaginação,  inteligência  e  faculdade  das  essências,  mas  tratando-se  do

tempo perdido e do tempo que se perde,  é a inteligência que torna possível o esforço do

pensamento ou de interpretar o signo. Apesar de “vir depois”, é a inteligência que o interpreta

e só ela extrai verdade dessa ordem. A inteligência nos introduz à conversação, ao trabalho, à

filosofia  e  à  amizade,  ou  seja,  ao  exercício  voluntário  do  pensamento  que  nos  permite

determinar a ordem e conteúdo das significações objetivas. Mesmo a crítica de Proust não

deixa de reconhecer algumas características da inteligência. Se as obras-primas da arte são

destroços  do  naufrágio  de  grandes  inteligências,  é  a  inteligência  que  reata  as  “joias  dos

sentimentos”. Se a inteligência ocupa o segundo lugar na hierarquia das virtudes é ela quem

diz que o instinto é o primeiro.

                  Para Deleuze, a crítica feita à filosofia por Proust já seria, ela mesma, filosófica. O

filósofo também comenta que seu compatriota é platônico por invocar essências e ideias e,

indo mais além, destaca que Platão nos dá uma imagem do pensamento sob o signo dos

encontros e da violência. Em passagens de A República, distinguiria duas espécies de coisas

no mundo (VII. 523 b, - 525 b), sendo as primeiras as que deixam o pensamento inativo ou

dão uma aparência de atividade. Esses são os objetos da recognição. As faculdades exercem

ação sobre os objetos, mas esta é contingente e nos permite apenas dizer “é um dedo”. A

segunda modalidade de coisas são as que forçam a pensar, isto é, os signos. O signo sensível

nos violenta mobilizando a memória e pondo a alma em movimento. Por seu turno, a alma

impulsiona o pensamento e lhe transmite a pressão da sensibilidade. De acordo com Deleuze73

O Banquete, Fedro e Fédon são estudos sobre os signos. 

As sensações.

                  A interpretação da memória como secundária na Recherche se apresenta em O que

é a filosofia?  dentro da discussão sobre a sensação e a literatura. Aqui, temos novamente o

que podemos chamar de “incapacidade criadora da memória”. Portanto, a memória, apenas

73 2003, p. 94.
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traz  o  vivido  ao  presente  e,  com isso,  entra  em choque  com uma  das  características  da

sensação defendida por Deleuze: a capacidade de excedê-lo. A discussão da sensação e sua

superioridade passa pelo comentário sobre o que ela é, suas características, pelos perceptos e

afectos, pela literatura e a escrita.  

                 Deleuze e Guattari definem a arte como uma sensação ou um ser de sensação que

existe  em si.  Sensação é a excitação que não se prende à ação,  que não está  limitada às

reações, não se prolonga ou passa à ação, e também não se limita a reações. Pelo contrário, ela

se conserva e conserva suas vibrações. De acordo com os dois filósofos, a criação tem como

única lei se “manter de pé”, ou seja, conservar-se. Para responder à pergunta “Como fazer o

monumento existir por si?”, como se manter de pé, Deleuze se vale do posicionamento de

Virgínia Woolf, que, segundo ela, para tornar o monumento durável é preciso saturar, e não

deixar subsistir vazios, e a saturação que nos serve é a que nos dá os perceptos, o momento

absurdo.  A arte é, portanto, um ser de sensação que se conserva, apresenta o infinito, excede

o vivido, e revela forças (veremos esse último item com mais detalhe adiante); é a linguagem

das  sensações  que  desfaz  a  organização  das  percepções,  afecções  e  opiniões74.  Segundo

Deleuze75, os seres de sensação são variedades dadas ao mundo. A arte excede as percepções e

afecções vividas (ou simplesmente excede o vivido) pela contrariedade da lógica do cotidiano

e de um modelo suposto: a inverossimilhança geométrica, a imperfeição física, o quadro que é

atravessado pela potência do desenquadramento (aquilo que o faz sair  da tela),  as formas

irregulares, em lados que não se juntam ou mesmo em molduras pintadas. A arte desorganiza

as percepções e afecções, enquanto a criação teria como única lei se conservar. 

                  A arte conserva e se conserva em si apesar de não durar mais que seu suporte.

Como exemplo76, cita-se o fato de um jovem personagem poder deixar de sorrir ao virarmos a

página do romance (ou se mudar a cena do filme), mas tão logo voltemos a ele (ou seja, lido

ou visto por outra pessoa) este tornará a sorrir. Esse simples ato não depende do personagem,

de quem lê e, depois de executada, de quem a criou. É o que os dois filósofos chamam de

auto-posição  do que  foi  criado.  Segundo  Deleuze  e  Guattari,  a  arte  é  a  única  coisa  que

conserva.  A arte não depende de quem posou para a pintura,  pois as poses, os gestos,  as

74 Deleuze, 2003, p. 288.

75 2013, p. 227.

76 Deleuze, 2003, p. 213.
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alegrias ou as tristezas por si só se conservam, situação que o vivido não é capaz de fazer. A

arte também independe de um “modelo”. Os afectos e perceptos, presentes na arte, funcionam

como um modo de individuação singular que se conserva, ou, dito de outra forma, eles se

individualizam nas mais diversas matérias como, por exemplo,  no filme, na pedra ou nas

páginas do livro. Mas agora poderíamos fazer a seguinte pergunta: “O que a arte conserva?”.

Ela conserva blocos de sensações, compostos de perceptos e afectos. A arte conserva gestos,

alegria ou tristeza, coisa que o vivido tem dificuldade de fazer.

                  Quando mencionamos que a arte conserva a si própria apesar de não durar mais

que seu suporte, na verdade estamos falando da relação entre plano material e das técnicas e o

plano estético da sensação. A composição é uma das definições da arte, e essa composição é

estética, mas, apesar de a arte conservar a si mesma, ela não irá durar mais que a cor química,

o som, a tela ou a pedra. Mesmo considerando sua curta duração, o material dá e mantém a

existência da sensação, ou seja, a conservação e eternidade desta última estão ligadas ao que é

finito, ao material77. O que irá se conservar de direito não é o material (que é condição de

fato), mas os perceptos e afectos. 

                  Sobre a relação entre o plano técnico e o estético, Deleuze e Guattari defendem

que o primeiro é recoberto pelo segundo. Para eles, o plano estético é o único em que é

possível existir progresso. Mas esse progresso acontece somente por meio da criação de novos

perceptos e afectos. A técnica compreende muitas coisas que se individualizam segundo cada

artista e também podem variar historicamente, porém, a sensação não se realiza no material,

mas este se realizará na arte quando se tornar um composto de sensações. São essas sensações

que agem sobre o material, tornando-o expressivo; é o plano material que invade o plano de

composição  das  sensações  fazendo  parte  dele  ou  dele  se  tornando  indiscernível.  Não

podemos, então,  confundir a composição técnica,  o trabalho material  no qual intervêm as

ciências como a matemática, a física e a química e a própria composição estética, que é o

trabalho da sensação. Como a composição é estética, a obra de arte nunca será feita de técnica

ou pela técnica.

77 Deleuze, 2003, p. 216.
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                  A sensação se realiza no material, ela projeta-se e recobre o plano de composição

técnico. De acordo com Deleuze e Guattari existe apenas um plano único, uma vez que a arte

não comporta outro diferente da composição estética78. É dessa forma que a matéria se torna

expressiva e o composto de sensações se realiza no material ou o material entra no composto,

mas sempre se situando sobre um plano de composição propriamente estético.  Realmente

existem problemas técnicos na arte, e tais problemas podem ser solucionados por meio da

ciência.  Porém,  esses  problemas  só  se  colocam em função  de  problemas  de  composição

estética.

                  Como exemplo da relação entre técnica e sensação pode-se citar a pintura clássica

e moderna. Na pintura clássica, preocupada com a perspectiva, num fundo branco se faz um

esboço a ser colorido, para, em seguida receber os contrastes de luz e sombra. Por outro lado,

na pintura moderna faz a tela ser um plano visual, com um fundo opaco e já colorido, assim a

cor é pintada sobre a própria cor. Em ambos os casos essas questões de composição técnica

são envolvidas pelos problemas artísticos que criam as sensações. Na verdade, os planos de

composição  estéticos  e  técnicos  são  imanentes,  sendo  os  estilos  artísticos  gerados  pelas

relações entre esses planos, ou seja, a representação na pintura clássica não era um princípio

estético, mas um modo pelo qual os seres de sensação criam efeitos no plano técnico79.

                  Existe, portanto, um plano único de composição para a arte e a coexistência,

mesmo que problemática,  entre  o plano técnico  e  o estético.  Por  outro  lado,  o  suporte  é

diverso, indo do suporte da tela à cor do tubo, o que tornaria difícil determinar onde termina e

começa a sensação, pois a própria preparação da tela e o traço do pincel, por exemplo, já

fariam parte da sensação. Dessa forma, a sensação é um bloco de devires que passa pelas

formas ou figuras do material sem ser coextensivo a elas, sejam elas relativas à carne humana

ou aos objetos da natureza de um modo geral. A sensação é uma multiplicidade que sustenta

as figuras como se fosse uma casa, uma junção finita de planos e faces80.

Perceptos e afectos.

78 Deleuze & Guattari, 1997, p. 251

79 Cardoso, 2010, p. 60. 

80 Cardoso, 2010, p. 60. 
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                  Deleuze e Guattari81 se questionam sobre como um artista seria capaz de contrariar

o fato acontecido, ou mesmo sua própria imaginação. A resposta vem da afirmação de que a

função da arte é arrancar perceptos das percepções e afectos das afecções. Cabe ao artista a

tarefa de exceder os estados afetivos e perceptivos do vivido,  criar  blocos de perceptos e

afectos desconhecidos e se modificar junto com eles, dado que escrever é também se tornar

outra coisa. Perceptos e afectos são seres que valem por si mesmos e excedem o vivido82.

Enquanto as  afecções  e  percepções sempre estão limitadas  aos  elementos  do presente,  os

afectos e perceptos,  como blocos de sensações,  como seres de sensação, conservam-se na

forma da arte.

                  Os afectos não se confundem com as afecções, com os sentimentos, não são a

passagem de um estado vivido a outro, pelo contrário, eles transbordam a força daqueles que

são atravessados por eles. Deleuze diz que o afecto é que é metálico, cristalino, ou pétreo e

não o elemento material83. Os perceptos, por sua vez, não se confundem com as percepções

que remetem a uma referência ou objeto, mas, ao contrário, são superiores a eles e, como

elementos  da  arte,  não  dependem  do  estado  dos  que  os  experimentam.  Também  são

autônomos.  Deleuze  e  Guattari  comentam que  eles  dão  aos  personagens  e  às  paisagens

dimensões gigantes,  como se estivessem repletos de uma vida à qual nenhuma percepção

vivida pode atingir84. Existiriam, por exemplo, os perceptos oceânicos de Melville, ou seja,

um devir que une Ahab e Moby Dick. Vamos perceber que a paisagem não é independente das

percepções  dos  personagens,  e  também  do  autor;  não  há  como  a  cidade  ou  mar  serem

anteriores ao personagem, mas o personagem entra na paisagem fazendo um composto de

sensação. Não se percebe o oceano sem a percepção do personagem, ou não existe oceano

sem a percepção do personagem: ambos são agora perceptos. É preciso unir o objeto ou a

paisagem na percepção do sujeito para criar o percepto, conservá-lo e criar arte. A ligação

entre paisagem, mundo e percepção é clara, pois não estamos no mundo, mas nos tornamos

81 1997 p. 227.

82 Deleuze & Guattari, 1997, p. 213.

83 Deleuze & Guattari, 1997, p. 217.

84 Deleuze & Guattari, 1997, p. 222.
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com ele. Os perceptos são as paisagens não humanas da natureza, pois não se trata mais da

paisagem, do mundo ou do mar enquanto percepções, mas como devires, como uma zona de

indeterminação entre estes e o homem, onde eles não podem ser mais separados e onde o

humano encontra o não humano.

                  Importante comentar, neste momento, sobre o sentido da palavra devir. Podemos

compreender esse conceito como uma captura de dois termos que formam juntos um bloco85.

É o encontro de dois elementos diferentes que se desterritorializam, e com isso, nos é dada

outra forma de viver e de sentir. É um processo recíproco em que, por exemplo, Ahab não se

torna Moby Dick, não a imita. Não se trata da passagem de um vivido a outro, pois a relação

entre os dois passa a ser de contiguidade, de enlaçamento de duas sensações. Devir-animal,

por exemplo, não quer dizer que nos tornamos animais. Uma das imagens mais significativas

para entender esse termo é a de vizinhança e como tal é uma co-presença, uma relação “entre-

dois” em que um não pára de devir outro sem deixar de ser o que é. Cria-se um espaço de

indeterminação, que precede a diferenciação natural, em que a sensação passa de um a outro

formando um “terceiro elemento” ou “indivíduo”, ou seja, Ahab e Moby Dick entram em um

devir. O que passa a importar é o bloco ou o terceiro indivíduo que une os dois, é a simpatia

vivida (o mesmo pathos) ou uma semelhança produzida. Se Ahab não se transforma em Moby

Dick, por outro lado tem as percepções do mar por ter entrado em relação com ela. Esta é

também outra face do percepto. O devir se eleva às questões do sensível, pois é um ponto de

fuga desse mesmo sensível, por isso sua ligação com os perceptos (e com afectos também). 

                  Deleuze e Guattari também definem a sensação como um bloco de devires,

contemplação  e  criação.  Por  outro  lado,  não  são  Ideias  platônicas  que  conhecemos  por

conceitos,  mas  elementos  da  matéria.  Deleuze  afirma  ser  inútil  procurar  a  sensação  nas

reações  e  excitações.  A sensação  está  num  plano  diferente  daquele  dos  mecanismos  e

dinamismos: ela se forma contraindo o que a compõe, compondo-se com outras sensações que

ela contrai. Desta forma: “A sensação é contemplação pura, pois é pela contemplação que se

contrai  contemplando-se a si  mesma à medida que se contempla os elementos  de que se

procede”  86. Contemplar é criar, sendo este o mistério da criação passiva, sensação. Como

exemplo, Deleuze cita a planta que contempla contraindo os elementos dos quais ela procede:

85 Zourabichvilli, 2010, P. 25.

86 Deleuze & Guattari, 1997, p. 272.
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a  luz,  o  carbono.  Esses  elementos  são  os  que  dão  cores  e  odores,  que  qualificam  sua

composição, isto é o que Deleuze define como sensação em si. As flores sentem a si mesmas

sentindo o que as compõe. A sensação não é a carne (o elemento material), esta última é o

revelador que desaparece no que revela, ou seja, na sensação. A sensação é o homem fixado

na pedra, na tela ou nas palavras; esse homem nesses elementos materiais é um composto de

perceptos e afectos. 

                  Necessário se faz comentar um pouco mais sobre o significado do termo

contemplação. Para isso, recorre-se a Diferença e repetição, em que Deleuze cita David Hume

sobre a questão do hábito. Segundo este último filósofo, a repetição não muda nada no objeto

que  se  repete,  mas  muda  algo  no  espírito  que  a  contempla87.  A  repetição  implica  a

independência  de  cada  apresentação,  ou  seja,  um  elemento  não  aparece  sem  que  outro

desapareça.  A repetição  não tem um em si.  Citando novamente  Hume,  na  hipótese  de  a

repetição ser AB, AB, AB, o espírito sempre esperará após o A um B. Os casos idênticos se

fundem na  imaginação  (definida  como  poder  de  contração,  que  retém um quando  outro

aparece).  A imaginação contrai  os  casos,  fundindo-os  numa impressão qualitativa  interna.

Quando A aparece aguardamos B com uma força igual à impressão qualitativa de todos os AB

contraídos. A contração é uma síntese do tempo que só se constitui na síntese originária que

incide  sobre  a  repetição  dos  instantes.  Essa  síntese  contrai  os  instantes  sucessivos

independentes. Desta forma, a síntese constitui o presente vivo e neste presente que o tempo

se desenrola em passado (uma vez que os instantes precedentes são retidos na contração) e

futuro (pois a expectativa é a antecipação nesta mesma contração). Essa síntese é passiva,

uma vez que não é feita pelo espírito, e sim se faz no espírito que contempla precedendo a

memória e a reflexão. A síntese passiva, ou contração, vai do passado ao futuro no presente.

Ao exemplo de Hume, Deleuze inclui o de Bergson: o soar das quatro horas. Cada batida é

independente  uma  da  outra,  mas  nós  as  contraímos  numa  impressão  qualitativa  interna,

distanciada da lembrança e  do cálculo distinto.  São duas repetições diferentes,  a  primeira

fechada e a segunda aberta e, nesta última, a diferença não aparece apenas na contração dos

elementos em geral, mas também em cada caso particular, entre dois elementos determinados

e reunidos por uma relação de oposição. A diferença, então, abandona sua primeira versão de

generalidade para se distribuir no particular que se repete (mas que se repete para criar novas

87 Deleuze, 1968, p. 96.
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generalidades  vivas).  Os exemplos de Hume e Bergson nos deixam no nível  das sínteses

sensíveis  perceptivas.  A qualidade  sentida  se  confunde  com as  contrações  de  excitações

elementares, mas o objeto percebido implica contração de casos e uma qualidade pode ser lida

na outra. O hábito é contração. Nosso hábito de viver é uma contração passiva, uma vez que

espera que um elemento se siga a outro elemento. O hábito é contração não porque seja uma

ação instantânea que se compõe com outra para formar um elemento de repetição, mas porque

há a fusão dessa repetição no espírito que contempla. Assim, o hábito não manifesta toda a

sua generalidade no que diz respeito aos hábitos sensório-motores que temos, mas nos hábitos

primários que somos, ou seja, as sínteses passivas que nos compõem organicamente88.  Ao

contrair,  tornamo-nos hábitos,  mas  é  por  meio  da contemplação que contraímos;  não nos

contemplamos,  mas  só  existimos  contemplando,  ou  seja,  contraindo  aquilo  de  que

procedemos. Contemplar é transvasar, contemplar é contrair, fundir os elementos de que se

compõem.  A  contemplação  é  a  síntese  do  tempo  que  contrai,  como  vimos,  instantes

sucessivos independentes.  A arte segue a mesma lógica,  ou seja,  contemplar é contrarir  e

fundir elementos que a compõe, inclusive outras sensações.  

As sensações e a Recherche.

                  Para Deleuze, mesmo em Proust, a memória tem pouca influência. Na Recherche

as lembranças não são os elementos principais, e sim os seres autônomos -verificados nas

palavras- e as fabulações – que engrandecem os personagens (é preciso tirá-los do cotidiano).

O que nos é dado não é a Combray de puras memórias, mas a que jamais foi vivida, e nem

será: Proust nos dá uma Combray monumento, mas um monumento que não comemora o

passado e sim traz um bloco de sensações presentes. Então tudo tem início por meio das casas

que devem juntar suas dimensões e dar consistências a compostos: Combray, o palacete de

Guermantes, o salão Verdurin. Segundo Deleuze e Guattari89 “de cada coisa finita, Proust faz

um  ser  de  sensação  que  não  deixa  de  se  conservar,  mas  fugindo  sobre  um  plano  de

composição do Ser”. Os perceptos e afectos só se encontrarão nas palavras ou nos sons.  A

88 Deleuze, 1968, p. 101.

89 1997, p. 244.
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arte-monumento é uma via superior ao vivido, formadora de universos, mas esses universos

não  seriam  nem  virtuais  nem  atuais,  mas  simplesmente  possíveis  enquanto  categorias

estéticas. Para Deleuze, o monumento não atualiza o acontecimento virtual, na verdade ele o

incorpora,  dá-lhe um universo.  É interessante  o comentário de  Deleuze  sobre  Wolfe,  que

descreve os homens do velho Catawha por meio de suas opiniões imbecis e de sua mania de

discussão; na verdade, o que ele faz é “erigir o monumento secreto de sua solidão, de seu

deserto, de sua terra eterna e de suas vidas esquecidas, despercebidas” 90. 

                  Dentro desse quadro, as memórias não nos fazem sair das percepções vividas e

menos ainda soldam o todo da obra.  Estas remetem a antigas sensações, antigas percepções;

na verdade nem a memória involuntária é o suficiente para se constituir em arte. Não se deve

escrever com memórias (nem as involuntárias) de infância, mas com “blocos de infância” ou

“devires-criança  do  presente”,  com  fabulações.  A fabulação,  que  é  uma  fabricação  de

gigantes, não nos remete a lembranças ou a fantasmas, muito pelo contrário. É ela que tornará

gigantes os anões, os medíocres e os inválidos; por serem medíocres ou infames é que podem

se tornar gigantes, através da fabulação91. Não se trata de projetar um eu e nem de imaginá-lo.

Na fabulação, os personagens têm outra vida, uma vida que não poderia ser vivida. Talvez

isso nos ajude a entender porque M. de Charlus se parece com Robert Montesquiou92, “mas

entre  Montesquiou  e  M.  de  Charlus,  no  final  das  contas,  há  aproximadamente  a  mesma

relação que entre o cão-animal que late e o Cão constelação celeste”  93; a diferença entre o

homem real e o personagem é gigantesca. 

                  De acordo com Deleuze e Guattari, Proust faz uma pesquisa da sensação,

inventando procedimentos diferentes, como no caso do afecto do ciúme, em que fica clara a

ideia de inversão da opinião comum sobre essa afecção, dado que esse afecto se opõe ao que

se pensa costumeiramente sobre o ciúme. O que era uma consequência infeliz do amor passa a

ser sua finalidade: amamos para sermos ciumentos, pois assim descobriremos o sentido dos

signos. Em Proust, o ciúme contém a verdade do amor e é mais profundo que este. O afecto

90 Deleuze & Guattari, 1997, p. 223.

91 Deleuze & Guattari, 1997, p. 222.

92 Robert de Montesquiou teria sido um dos modelos do Sr. de Charlus.

93 Deleuze & Guattari, 1997, p. 223.
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toma a forma de semiologia,  de  uma ciência  dos  signos e  significações94.  Na  Recherche,

Swann e o narrador, diante de suas suspeitas ciumentas, lançavam-se em pesquisas95. O ciúme

do narrador é o que lhe permite descobrir as intenções de Albertine, aonde pretendia ir, com

quem pretendia estar:  podemos afirmar que o ciúme é que descobre a verdade no mundo

amoroso. Se Albertine planeja um passeio escondido é justamente por isso que o narrador

planeja impedi-la. Este último também dirá que o ciúme é, muitas vezes, a necessidade de

tirania aplicada às coisas do amor; é um demônio que não se pode exorcizar e que volta

sempre em formas as mais variadas. Se o ciúme nos ajuda a descobrir a tendência à mentira

na  mulher  que  amamos,  o  mesmo  ciúme  “centuplica”  essa  tendência  quando  a  mulher

descobre que somos ciumentos. 

                  Uma das características da arte, que ainda não tínhamos mencionado, é a de tornar

sensíveis forças invisíveis, forças do universo, forças cósmicas e forças mecânicas (gravidade,

no caso da pintura e sonora, no caso da música). Estas são reveladas pelos artistas que, assim,

demonstram existir algo grande demais para ser vivido por eles ou por qualquer um. Deleuze

afirma que uma destas, em Proust, por exemplo, é representada pelo tempo que neste autor

deixa  de  ser  insensível  e  ilegível.  Em  Proust  e  os  signos,  Deleuze  defende  que  a  obra

proustiana Em busca do tempo perdido não é baseada na memória, e sim nos signos e em seu

aprendizado, e estes signos são vinculados a linhas de tempo. Procurar a verdade envolve uma

explicação que se confunde com o desenvolvimento do signo. Esse é o motivo pelo qual a

Recherche e a verdade estão intimamente ligadas ao tempo. O tempo é necessário para a

interpretação do signo e abriga verdades em cada uma de suas quatro linhas. O tempo que se

perde  está  representado  pelos  signos  mundanos,  dado  que  eles  são  vazios  e  reaparecem

idênticos no final do desenvolvimento.  Existe verdade no tempo que se perde: essa verdade

aparece como maturação do intérprete,  pois este não se redescobre de forma idêntica.  Os

signos  do  amor  são  o  tempo  perdido  no  estado  mais  puro,  dado  que  este  signo  só  se

desenvolve quando desaparece o eu que correspondia ao seu sentido. Ele é o tempo que altera

os seres e as coisas bem como os faz passar. Sua verdade, múltipla e equívoca, só é captada no

momento em que deixou de nos interessar, quando o eu que ama não existe mais. É o caso de

94 Deleuze & Guattari, 1997, p. 227.

95 Proust, 2006a, p. 383. Proust, 2011, p. 99.
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Gilberte e Albertine, em que a verdade sempre aparece tarde demais no que diz respeito ao

amor. 

                  Sobre os signos sensíveis e da arte e sua relação com o tempo, retomaremos,

brevemente, algumas ideias discutidas sobre a questão das essências do capítulo “O papel

secundário da memória”. Os signos sensíveis redescobrem o tempo restituindo-o no meio do

tempo perdido, mostrando apenas uma imagem da eternidade. Os signos sensíveis são capazes

de suscitar o eu que corresponde a seu sentido e isso pode ser percebido, pois no final da

Recherche o narrador decide levar adiante seu projeto de ser escritor. Tal projeto96 integraria

as vivências esparsas de fragmentos de tempo em estado puro, como é o caso do episódio da

madeleine e das pedras do calçamento. Não se trata, no entanto de simples lembranças da

infância  e  de  um  passado  tal  como  vivido.  Ao  romperem  a  sucessão  temporal,  essas

evocações,  nos  dão  um  tempo  em  si  mesmo,  tomado  como  totalidade  em  que  há

simultaneidade entre as partes, ou seja, temos o tempo tal como pensado por Bergson. Esse

filósofo defende a tese de um passado que conserva a si mesmo. Nessa tese o passado não é

um presente que passou. Na verdade, ele coexiste com o presente, ou seja, um passado virtual

que coexiste com um presente atual. “Importante lembrar que o termo “atual” e virtual” em

Bergson não é contraditório, mas se opõem ao conceito de possível, esse sim é o oposto de

outro termo: o real. O possível é algo que poderia ou não se realizar ou existir. Do ponto de

vista cronológico, o passado não existe propriamente e não possui natureza real, ou seja, o que

de fato existe são presentes que se sucedem, sendo o futuro uma possibilidade que pode ou

não acontecer. Em Bergson o virtual é tão real quanto o atual. O passado é uma virtualidade

que pode ou não ser atualizada, possuindo uma existência em si e uma realidade própria que

independe de um presente na qual poderia se atualizar. Para Bergson o tempo não se desdobra

apenas de forma sucessiva, mas também simultânea97. Por outro lado, o presente é um devir

que  se  atualiza  e  puxará  uma  nova  série  do  passado,  com a  qual  coexistirá  novamente,

tornando-se um novo presente atual. Em Bergson, as séries do tempo se desdobram de forma

paralela  em que  o  presente  atual  está  ao  lado  de  seu  passado  virtual  e  um presente  em

atualização que transformará um passado particular anterior e em passado geral, um passado

que passa. O presente, por sua vez, em atualização, traz um novo feixe do passado que ele

atualizará em nova série do passado. 

96 Silva, 2013, p. 86-87.

97 Mangueira & Maurício, 2012, p. 162.
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                  Desta forma, em Bergson o tempo se desdobra em presente e passado. Este último

não é algo que foi, mas algo que é e coexiste consigo mesmo como presente. O passado

bergsoniano não se conserva em outra coisa além dele mesmo. Este ser em si do passado é

denominado  virtual.  O  essencial  da  memória  involuntária  é  a  diferença  (entre  dois

momentos), interiorizada e tornada imanente.  Com essas características, Combray não surgirá

como esteve presente,  pois não está  mais  no âmbito da memória voluntária,  das relações

exteriores e nem das percepções novas. Tais característica são percebidas nos episódios da

madeleine e do calçamento. Deleuze, por sua vez, dirá que as coisas mergulhadas no tempo

tornam-se  imensas  porque  ocupam  um  lugar  maior  que  aqueles  que  têm  no  conjunto.

Justamente por isso, os personagens descritos na Recherche serão “monstruosos”.

                  Os signos da arte, por sua vez, representam o tempo original e absoluto, a

verdadeira  eternidade,  que  compreende todos  os  outros  e  que  reúne o  sentido  e  o signo,

também trazem o tempo redescoberto, que é redescoberto no âmago do tempo perdido e que

nos revela a eternidade. O tempo original absoluto é uma verdadeira eternidade que se afirma

na arte. A essência é o nascimento do tempo, mas não que o tempo já se tenha desdobrado, é

que ele não tem ainda as dimensões segundo as quais poderia se desenvolver, nem mesmo as

séries  separadas  em que  se  distribui  segundo ritmos  diferentes98.  A essência  artística  nos

mostra  um  tempo  original  que  ultrapassa  as  suas  séries  e  suas  dimensões.  É  o  tempo

“complicado”  em sua  própria  essência.  Esse  tempo  dos  signos  artísticos  não  é  o  tempo

sucessivo que passa e se perde. A contiguidade é entre a  madeleine saboreada e Combray

como  esteve  presente.  O  tempo  como  sucessão  divisível,  em  partes  determináveis  e

mensuráveis, é o tempo de Cronos99. Esse é o tempo que fixa as coisa e as pessoas, é o tempo

desenvolve as formas e determina os sujeitos. Mas também existe  Aion. Ele é o tempo das

transformações  incorporais.  Aion não  se  presentifica  e  nem  está  ligado  à  efetuação  dos

acontecimentos nos corpos e estados das coisas. Para Deleuze esse é o tempo que se aproxima

da eternidade espinosana, da atemporalidade, do que escapa à sucessão cronológica. Aion é a

forma pura do tempo, é a forma dos signos artísticos; ele não passa, não se perde, não é

sucessivo. 

98 Mangueira & Maurício, 2012, p. 163-164.

99 Silva, 2013, p. 111-112.                                                                                                                                                         
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                  Sobre a ideia de eternidade espinosana, é importante comentar que, para

Espinosa100, Deus é um ente absolutamente infinito, uma substância que consta de infinitos

atributos em que cada um destes exprime uma essência eterna e infinita; é causa imanente à

realidade, e o mundo é infinito e eterno justamente por exprimir a essência e a potência de

Deus. Por outro lado, a substância é o que existe em si mesmo e por si é concebido. Ela é o

conceito que não precisa do conceito de outra coisa do qual deva ser formado. Na Proposição

VII da Ética, Espinosa argumenta que à natureza da substância pertence o existir, ou seja, a

substância não pode ser produzida por outra coisa, ou seja, é causa de si mesma. Dessa forma,

a essência da substância envolve sua própria existência101. A substância é o absoluto, portanto,

Deus. Precisamos também mencionar que a essência de algo é aquilo sem a qual a coisa não é

e nem pode ser concebida. A essência da substância envolve a existência, pois esta primeira é

a causa de si.  Assim,  a  existência  da substância  está  envolvida na essência;  a  essência  é

potência infinita  de existir.  A existência  e a essência  dessa substância são idênticas  à sua

potência, pois são efeitos dela. A identidade desses elementos é que chamamos de eternidade,

a ausência de tempo. Portanto,  em Espinosa,  eternidade102 é a própria existência enquanto

concebida  como  sequência  necessária  da  definição  de  coisa  eterna,  é  a  característica  da

existência que é envolvida pela essência. A existência é verdade eterna tanto quanto a própria

essência é eterna.  

                  Mas as características próprias dos signos não impedem que eles e suas linhas do

tempo  correspondentes  se  cruzem.  O  tempo  que  se  perde  (representado  pelos  signos

mundanos) se prolonga sobre o amor e os signos sensíveis, mas não sobre os signos da arte. O

tempo perdido (presente nos signos do amor) já se encontra nos signos mundanos. O tempo

que se redescobre (signos sensíveis) reage sobre o tempo que se perde (signos mundanos) e

sobre o tempo perdido (novamente, os signos do amor). Porém, é no tempo absoluto da obra

de arte que as outras dimensões se unem e encontram a verdade que lhes corresponde. O

tempo da arte é o tempo redescoberto que compreende todos os outros. Os mundos dos signos

100 2013, P. 13.

101 Na Proposição 20, Espinosa argumenta que a existência de Deus e sua essência são a mesma coisa. Uma 
vez que Deus e seus atributos são eternos, pois cada um exprime a existência, estes atributos explicam a 
essência e a existência eterna de Deus.  

102 2013, P. 13.
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se desdobram em linhas do tempo que são também linhas de aprendizado103, mas cada linha do

tempo é autônoma, e essa autonomia das séries não exclui uma hierarquia: o tempo primordial

da arte é o mais importante de todos e reunirá todos os outros e o eu absoluto da arte engloba

todos os eus.

                  Fernandez, comenta Benjamin 104, distinguiu em Proust um tema da eternidade e

um tema do tempo, mas esta eternidade não é platônica ou utópica: pertence ao registro da

embriaguez. Sobrevive em Proust algum idealismo, mas que não determina a significação da

obra. A eternidade de Proust não é a do tempo infinito, mas do entrecruzado. Seu verdadeiro

interesse é consagrado ao fluxo do tempo sob sua forma mais real e, por isso mesmo, mais

entrecruzada,  que  se  manifesta  na  reminiscência  (internamente)  e  no  envelhecimento

(externamente). Para o narrador de Em busca do tempo perdido o tempo procura e toma conta

dos corpos. Isso é percebido quando revemos pessoas familiares cujos rostos não são mais os

mesmos. Para ele,  de todas as realidades a que mais conservamos uma ideia abstrata é a

velhice,  pois  assistimos  os  casamentos  de amigos e  de  filhos  de  amigos  sem entender  o

significado disso.  O tempo é o que modifica o mundo em que o narrador viveu. E essas

modificações  são  alguns  dos  signos  do  tempo  e  de  sua  passagem.  O tempo passou para

Odette, que se tornou, “com o tempo”, Sra. de Forcheville, que, se não estava caduca, com

certeza já estava fraca mentalmente - algumas pessoas até acham que não estavam sendo

reconhecidas por ela. A mudança que o passar dos anos imprime nas pessoas que o narrador

conhecia não é apenas física, mas também social; elas agora faziam ideias diferentes uma das

outras. Legrandin desprezava Bloch e agora; mostra amável com ele. O tempo também passou

para Berma e Rachel. A primeira oferece um chá para a filha, genro e convidados; apenas uma

pessoa  aparece.  Agora,  a  preferência  é  o  recital  de  Rachel  para  os  Guermantes  e  seus

convidados (como já destacou o narrador, o tempo não muda apenas o aspecto físico das

pessoas,  mas  suas  relações:  a  duquesa  e  Rachel  agora  são  amigas).  Esta  última,  quando

perguntada sobre o que achava de Berma, destacou o fato de ela estar na miséria, não ter

talento, não recitar bem, apesar de representar com realismo (nas últimas citações de Rachel,

novamente percebemos traços de maldade e deboche dessa personalidade). O tempo passa.

103 Deleuze, 2003, p. 23.

104 1986. p, 45. 
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Para a Sra. de Guermantes esta passagem veio em forma de cansaço ao menor esforço e no

pronunciamento de palavras tolas105.

                  Com exceção da família do narrador que representa uma nostalgia da estabilidade

quase  todas  as  personagens  da  Recherche são  proteiformes  e  os  efeitos  do  tempo  que

transformam Charlus em um destroço, também conduzem Odette e Rachel à alta sociedade.

Porém, o tempo não é o único artífice das metamorfoses: ele pode apenas revelar as mutações

bruscas tal como acontece com Swann, que progressivamente se desliga de Odette, mas acaba

se casando com ela. Georges Poulet mostrou que o tempo proustiano não é um transcorrer,

mas uma sucessão de momentos isolados. As personagens e os grupos não evoluem, mas

surgem diferentes, como se o tempo se limitasse a apenas atualizar uma pluralidade que eles

tinham desde a eternidade. Por outro lado, Genette106 acredita que as contradições da obra não

seriam distrações, mas, atos falhos, reveladores por serem involuntários. Como exemplo, ele

cita Swann, que não tem uma verdadeira morte, mas desaparece em duas páginas. A idade do

narrador e de outras personagens parece estar em desacerto, como se o tempo não passasse

para todos com a mesma rapidez, como se existisse um deslocamento das gerações.            

                  A última expressão do tempo como força sensível que gostaríamos de citar é a da

própria obra com o seu narrador. Os primeiros passos dele no mundo das letras começam com

poemas apresentados a Norpois, que não os comenta. Passa pela afirmação de Bloch de que o

grande mérito  do literato é  nada ter  a  dizer.  Necessário comentar  também o encontro do

narrador com o “mito” Bergotte e a tentativa de conciliar  o autor de obras primas com o

homem de barbicha,  quase  vil  e  mal  falante.  Posteriormente,  no  romance,  Gilbert  dá  ao

narrador a edição do diário dos Goncourt, e o narrador admite sua pouca disposição para as

letras. Ao ler os diários dos irmãos Goncourt (Edmond e Jules), primeiramente ele entende

que a vida nos ensina a não levar a sério os livros e nos mostra a pouca importância do que o

escritor  elogia,  mas,  por  outro  lado,  pode-se  entender  também que a  leitura  nos  permite

descobrir o valor da vida e sua grandeza. Ele acredita que a literatura não lhe dará alegria e

também sente que a obra de arte que pretende criar lhe trará grandes dificuldades, pois deveria

compor as partes com um material diferente. Já iniciando sua obra, o narrador admite que ela

demoraria muito e que só trabalharia à noite. Admite também sua resignação à morte, de que

105 Proust, 2013, p. 357.

106 1972, p. 59.
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pode não mais  existir  em dez  anos e  seu livro  em cem e que  “a duração eterna  não foi

prometida  nem para  os  homens  nem para  os  livros”  107.  Temia  não  ter  capacidade  para

terminar a obra; como nos lembrou Barthes108, temia não ter tempo para finalizá-la (talvez por

causa da sua doença). Vale a pena mencionar novamente que o narrador termina a Recherche

pedindo mais...tempo. 

O estilo.

                  Como esclarece Sauvagnargues, na tradição literária e histórica o estilo tem a

função personalista e de crivo entre as realizações notáveis e as modestas, entre artistas que

aplicam  a  norma  (clássico)  ou  se  incumbem  de  construí-la  (românticos).  Ele  seria  um

princípio  de  identificação  que  age  moldando  a  produção  das  obras  bem  como  uma

individuação  que  aponta  “para  o  pessoal,  o  unitário,  a  norma  fechada,  a  propriedade

estabelecida,  a classificação”  109.  O estilo se propõe como um princípio de individuação e

como elemento que julga a qualidade das obras. Mas Deleuze e Guattari  não entendem o

estilo como um operador de identidade, um modelo de pessoa individuada, proprietária de

seus  atributos.  Para  eles,  o  estilo  é  a  determinação  do  assignificante,  do  intensivo  e  do

impessoal. O processo de individuação do estilo, em Deleuze, não se dá no sujeito, mas no

acontecimento; é a hecceidade, a individuação sem sujeito.  

                  Se a antropologia de Levi-Strauss e a psicanálise de Lacan nos tiram de uma teoria

da  significação  dominante  para  uma  da  produção  material,  teremos  significantes  e

significados sem sentido neles mesmos. Tal sentido só virá de um ajuste recíproco. O mesmo

acontece com o estilo, ou seja, se o sentido depende de outros para se definir ou existir, o

estilo só tem existência em relação, ou agenciamento, com elementos outros que não a própria

criação do artista, como as questões sociais, por exemplo. Ele é uma produção inconsciente,

social e coletiva, e não um sistema fechado. O estilo é um agenciamento e, como tal, não tem

nenhum traço de caracterização do vivido e nem de gramaticalidade definida; o estilo é um

107 Proust, 2013, p. 400.

108 2004, p. 145

109 Sauvagnargues, 2010, p. 20.
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acontecimento.  Em discordância com a hermenêutica do sentido ou do vivido,  Deleuze e

Guattari não consideram o estilo como a chave do código de uma obra nem suficiente para a

definição de uma fórmula geral da obra. É preciso, na verdade, ligar seu funcionamento a um

conjunto de semióticas sociais. É possível localizar traços estruturais ou semânticos na arte ou

na literatura; estas últimas não são identidades, mas diferenças. Desta forma, segue-se a lógica

do rizoma, ou seja, a conexão por heterogeneidade. Em 1964, em Proust e os signos, Deleuze

afirmava que o estilo não é o homem, mas a essência, uma vez que estas últimas, mesmo

dependendo do sujeito que exprime o mundo, não é expressa como essência do sujeito, mas

do ser. Mesmo tendo uma assinatura formal, o estilo não depende do vivido do artista e nem

de uma propriedade geral da sintaxe. Na segunda versão de 1970, definia a essência como

estrutura  formal  da  obra  de  arte.  Numa  terceira  versão,  em 1976,  ele  retoma  o  assunto

afirmando que o estilo não é o homem, mas a essência, e essa essência, ou estrutura formal se

define como transversalidade que rompe com organizações  que são centradas.  Ou seja,  o

estilo foi definido como transversalidade.  

                  As teorias personalistas do estilo têm como base a hipótese de existência de uma

norma maior da língua falada ou literária na qual o estilo “talharia” seu dialeto. Para Deleuze

e Guattari o estilo é também uma experiência de minoração. O estilo menor é heterogêneo,

dado que não se mostra como estrutura fechada e também não é separável de seu contexto de

enunciação e  recepção,  que é  o seu agenciamento real  (sua rede de relações  que o torna

relativo  e  não absoluto).  Também não transmite  informações  específicas  ou  significações

próprias. No entanto, isso não quer dizer renúncia à ciência, mas à concepção que identifica a

lógica  do verdadeiro a  um sistema fechado.  O estilo  não está  construído  sobre um nível

mediano e nem superior do uso linguístico, mas segue na direção do “pobre e do distinto, do

baixo e do alto, do bom e do mau uso” 110 de acordo com diferentes maneirismos, ou seja, com

as  variações.  Esses  maneirismos  funcionam  por  sobriedade,  subtração  ou  proliferação

expressiva, que são bem-vindas, e nenhuma é preferível a priori. O estilo, dessa forma, pode

ser entendido como a variação intensiva da língua. 

Deleuze, Proust e o rizoma. 

110 Sauvagnargues, 2010, p. 28.



58

                  Malufe111 afirma que Deleuze, em seus livros iniciais, concentrou-se na história da

filosofia e no estudo individual de alguns filósofos. Entretanto, em outro momento não cabia

mais à sua filosofia se separar da potência das palavras e do estilo dos textos. Agora não é

mais possível separar a criação de estilo e a invenção conceitual, separar conceitos de afectos.

Diferença e repetição (1968) é um dos primeiros exemplos dessa nova forma de escrever de

Deleuze, por meio da qual se abandona o “código” para adotar o “fluxo”, onde se extrapola a

compreensão estrita e racional do conceito, dando à palavra vivacidade e fazendo a leitura do

texto ser uma experimentação. Os livros de Deleuze abandonam a formalidade, pois o estilo

da escrita se torna relevante na composição do livro. Podemos citar, como exemplo, as 34

“séries” de Lógica do sentido (1969) e os vários platôs de Mil platôs (1980). Tanto em Lógica

do sentido como em Mil platôs, a organização linear, hierárquica (sugerida pela separação de

capítulos), cede lugar a uma composição horizontalizada de partes que correm em paralelo; é

como se cada série ou platô funcionasse de forma independente. Esses platôs podem ser lidos

em diferentes ordens, mudando a paisagem do livro ou mesmo penetrando uns nos outros.  A

composição do livro se tornou um elemento importante na elaboração do estilo para Deleuze,

afinal, é a aproximação prática entre arte e filosofia, e não é algo preestabelecido, e sim que se

faz enquanto o livro é feito. Deleuze busca por uma composição mais horizontalizada, que

opte por uma maior mobilidade entre os capítulos. O que acontece nos livros acontece na

escrita,  e  a  organização  do  livro  é  um  desdobramento  maior,  uma  reverberação  de  um

movimento que se dá em dimensões menores da escrita. Uma escrita feita de anéis abertos e

que, pelas distâncias entre os elementos, e pela ausência de relações dadas (preestabelecidas,

casuais, extensivas, atuais), cria relações reais. 

                  Segundo Malufe112 existe uma lição de Proust aprendida por Deleuze e Guattari: os

livros podem seguir uma estrutura formada por capítulos breves, sem relação de hierarquia e

não lineares. Os filósofos se referem à Recherche como tendo “lados dissimétricos”, “vasos

não comunicantes” e “direções quebradas”, mas essa autonomia das partes não significa que

não se comuniquem. O estilo proustiano admirado por Deleuze e Guattarri é a possibilidade

de criar um todo múltiplo que é efeito de fragmentos não totalizáveis, mas ressoantes entre si.

111 Malufe, 2010, P. 35-42.

112 2010, p. 39.
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A ideia acerca do estilo proustiano aparece no O Anti-Édipo (1972) e na segunda versão de

Proust e os signos (1976), como a constituição do todo da obra, como efeito de fragmentos

que não se unificam nesse todo. As partes são autônomas e não se dissolvem em uma unidade

comum,  nem  perdem  a  independência  em  prol  de  um  unificador  de  ordem  simbólica,

interpretativa ou do significante. As partes são peças rearranjáveis e permitem percursos de

leitura diferentes, que levam a efeitos de leitura diferentes. O todo é modulável, é efeito “ao

lado” das partes. Por outro lado, não parece incorreto citar  Lógica do sentido e  Mil platôs

como exemplos de uma fragmentação inspirada por Proust. Nesses livros, temos capítulos

breves, e sem relação hierarquizada, linear ou centralizada. É um sistema, portanto, a-centrado

que recusa o modelo de árvore ou de raiz, com um tronco principal, galhos derivados e com

uma porta de entrada e saída, visando um Uno transcendente.

                  Quando mencionamos que alguns livros escritos por Deleuze, sob influência

proustiana, foram escritos num estilo a-centrado que recusa o modelo de árvore, precisamos

nos remeter ao conceito de  rizoma113. Para Deleuze, o livro é um agenciamento coletivo de

enunciação constituído por linhas de articulação e linhas de fuga, e, por ser um agenciamento,

é inatribuível. Ao escreverem O Anti-Édipo, Deleuze e Guattari deixaram seus nomes apenas

por  hábito,  dado  que  constataram  que  em  determinado  momento  o  “eu”  não  era  mais

importante. O livro é uma multiplicidade que não tem objeto nem sujeito. Para os filósofos

não  há  diferença  entre  aquilo  que  o  livro  fala  e  a  maneira  como  é  feito.  Enquanto

agenciamento,  o  livro  está  em  conexão  com  outros  agenciamentos,  fazendo  passar

intensidades e eliminando a tripartição entre realidade (o mundo), a representação (o livro) e a

subjetividade (o autor). Mas um agenciamento conecta certas multiplicidades presentes em

cada uma dessas ordens. 

                   Diferenciam-se dois tipos de livros. O primeiro é o livro-raiz. Nele, a árvore já é a

imagem do mundo, ou a raiz já seria a imagem do que Deleuze e Guattari chamam de “árvore

mundo”. São os livros clássicos com sua interioridade orgânica. São os livros que imitam o

mundo, os livros da reflexão. Por outro lado, existe o rizoma, um sistema-radícula ou raiz

fasciculada  em que  a  raiz  principal  se  destruiu  em sua  extremidade  e  se  enxerta  nela  a

multiplicidade de raízes secundárias. O rizoma, por sua vez, apresenta algumas características.

A primeira delas é a conexão por heterogeneidade.  Diferentemente do que ocorre com os

113 Deleuze & Guattari, 1997, p. 11-37.
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livros que adotam o modelo da árvore (que se fixa num ponto) qualquer ponto do rizoma pode

se conectar a qualquer outro. O rizoma não nos remete a traços linguísticos nem às cadeias

semióticas. Outra característica do rizoma é ser constituído por multiplicidades que não têm

relação com o uno como sujeito e nem como objeto, e sim com determinações e grandezas.

Diferentemente dos cortes significantes que separam estruturas ou as atravessam, o rizoma

nos  dá  a  ruptura  a-significante.  Dessa  forma,  ele  pode  ser  rompido em qualquer  lugar  e

retomado em qualquer uma de suas linhas, sendo formado por linhas de segmentaridade e por

desteritorialização. Tais linhas remetem a outras, o que impede a dicotomia ou o dualismo. O

rizoma também se constitui como cartografia e decalcomania, porque não pode ser justificado

por qualquer modelo estrutural, eixo genético ou gerativo. Como afirma Deleuze114 o eixo

genético  é  uma  unidade  pivotante  sobre  a  qual  se  organizam  estados  sucessivos,  não

mostrando alternativa ao modelo representativo da árvore. O rizoma é aliança, mapa - e não

decalque -, e, como tal, é aberto a múltiplas entradas. Kleist é citado como um exemplo de

escritor  que  adota  o  rizoma  em  seus  livros,  “pois  teria  inventado  um  encadeamento

quebradiço  de  afectos  com  velocidades  variáveis”  115.  Sua  escrita  teria  precipitações  e

transformações  sempre  relacionadas  com  o  fora,  ou  seja,  o  oposto  do  livro  clássico  e

romântico.

Proust e Sainte-Beuve.

                  Em Proust e os signos, Deleuze nos apresenta um Proust que se preocupa com a

crítica literária e em rebater algumas concepções que marcavam tal crítica. Isso acontece em

alguns de seus escritos e, principalmente, em Contra Sainte-Beuve, que é uma obra inconclusa

e fundadora da Recherche; sua edição só acontece após a morte do escritor. Tal obra também é

marcada pela indecisão quanto a lhe dar um formato de crítica literária formal ou de um

romance que incluiria críticas literárias. Então, nessa obra, temos comentários sobre literatura,

discordâncias sobre o método do crítico Sainte-Beuve, personagens e situações literárias, que,

114 Deleuze & Guattari, 1995a, p.21.

115 Deleuze & Guattari, 1997, p. 18.
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inclusive, assemelham-se às presentes na Recherche, e inclusive diálogos entre Proust e sua

mãe. Detem-se agora à crítica literária e à crítica a Sainte-Beuve.  

                  Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869) começou a escrever suas críticas em

1849 no  Le Constitutionnel. Sua coluna se chamava  Conversas de segunda-feira, existindo

por 640 semanas. Sainte-Beuve acreditava que era importante uma proximidade com o autor e

com as  pessoas  que  o  conheceram.  Conhecer  o  escritor  (saber  o  que  ele  pensava  sobre

religião, como se comportava com relação às mulheres e ao dinheiro, se era rico ou pobre ou

qual era seu vício) era importante para a elaboração de um juízo crítico sobre sua obra - era o

que ele chamava de “conversação”. Uma verdade sobre a obra viria de uma “conversa”, ou

melhor, uma verdade sobre a obra viria de dados arbitrários e de confidências daqueles que

conheceram o artista. Os elementos pessoais é que seriam responsáveis pela inteligência da

obra. O método de Sainte-Beuve consiste em não separar o homem da obra, em fazer questões

estranhas a ela, em conversar com quem o conheceu. Na hipótese desses escritores estarem

vivos, seria importante até mesmo colecionar suas correspondências. 

                  Para ele, era necessário que a bondade descrita no romance fosse fruto de um

escritor bondoso. Seguindo esse mesmo raciocínio, o evento relatado deveria ter acontecido.

O caráter mesquinho de um personagem deveria refletir o caráter mesquinho de seu autor,

como se a qualidade do escritor dependesse da realidade do que foi vivido por ele. O que

deveria ser a apreciação da obra passa ser a apreciação do autor, e, nesse campo, o crítico

pode desmoralizá-lo, inclusive com o uso de anedotas. No entanto, o “método natural” de

Sainte-Beuve acabava por excluir obras anônimas, de autoria duvidosa e de países distantes. 

                 Numa época em que o positivismo116 orientava a visão de mundo, Sainte-Beuve era

destacado por suas “qualidades científicas” e sua capacidade de transportar para a história

moral os procedimentos da história natural. Contemporâneo e defensor do crítico, Hippolyte

Taine117, também buscava compreender a obra na perspectiva de um objeto científico como

um fato ou produto em que se distinguem características e se procuram causas.  A crítica

literária, portanto, seria uma ciência que constata e explica. Assim, seria natural que Sainte-

Beuve procurasse na vida pessoal do autor as causas para a produção de sua obra. Se, por um

116 O positivismo é uma corrente de pensamento que surge na França no começo do século XIX e que, de 
forma geral, defende que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro. 

117 Hippolyte Taine (1828-1893) era crítico e historiador. 
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lado,  para  ele,  a  crítica  era  uma  produção  independente,  temos  de  considerar  que  seus

métodos positivistas, tal como os de Taine, infelizmente acabaram por dar à literatura a função

de documento de época118. Sainte-Beuve fazia duras críticas a Stendhal, Balzac e Flaubert, que

levaram algum tempo para se recuperarem e terem suas obras lidas. Para o crítico, os que

tivessem uma vida regrada e notável eram dignos de elogio, mesmo tendo obras de nível

estético questionável.  

                  A preocupação de Sainte-Beuve com a personalidade do autor era vista por Proust

como um desvio do foco principal. Não era exatamente a consideração da realidade de um

autor  que  Proust  criticava,  mas  do  uso  desse  elemento  como  ponto  de  partida  para  a

construção da obra de arte e de sua crítica. Sainte-Beuve faz uma confusão entre autor e obra.

Sobre isso, Proust comenta que aquele criticou as “inverossimilhanças” de  O vermelho e o

negro,  de Stendhal,  mas depois de conversar  com pessoas que conheciam o escritor,  que

asseguravam que os fatos narrados aconteceram, o crítico muda sua apreciação da obra. Para

julgar  o  complicado  espírito  de  Stendhal,  Sainte-Beuve  preferiu  ouvir  aqueles  que  o

conheceram. A crítica de Sainte-Beuve com relação a Balzac se concentra, por exemplo, não

na mulher de trinta anos de Balzac,  mas na mulher de trinta anos exterior a Balzac.  Isso

demonstra que ele  confunde a obra e a matéria da qual ela se vale.  Esta última pode ser

composta por eventos sociais, ambiente em que a obra foi construída, biografia do autor e até

acontecimentos em que se viu envolvido, mas não podem ocupar o centro dos interesses, pois

nesse caso, estaria se fazendo história, e não arte. Ou seja, o mais importante na obra é o

universo que foi construído.  

                  Por sua vez, Proust pretende, em Contra Sainte-Beuve, falar a propósito de Sainte-

Beuve, e não sobre ele, ou seja, para não cometer o mesmo erro de quem pretende criticar,

fala sobre o que escreveu o criticado, não sobre a pessoa dele. As posições de Proust enquanto

escritor e crítico têm o propósito de ajudar a dizer o que é a crítica e o que é a arte119. Assim,

Proust chamava o método de Sainte-Beuve de “botânica literária”, ou seja, uma face literária

do  positivismo.  Existiriam,  dessa  forma,  a  “conversação”  e  a  ocupação  literária  (que  se

encontra na profundeza de cada escritor).  O crítico demonstra que não conhecia a literatura

em profundidade, colocando-a no mesmo plano que a conversação. Para Sainte-Beuve, a vida

118 Unes, 2007, p. 54.

119 1988, p. 49.
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de  salão  que  ele  tanto  gostava  era  indispensável  à  literatura.  Um  fato,  até  certo  ponto

surpreendente, mostra o quanto o escritor levava a sério suas convicções: no prefácio que

escreveu para um livro de Jaques-Emile Blanche, pintor e crítico dessa arte, Proust não deixa

de notar que Blanche recebia os amigos aos domingos para conversar sobre o tema. O escritor

compara as “conversas de domingo” de Blanche com as conversas de segunda-feira de Sainte-

Beuve. Blanche cometia o mesmo erro que o crítico literário, pois queria explicar a obra de

Manet  a  partir  do  Manet  verdadeiro,  ou  seja,  o  homem  cheio  de  defeitos  e  perecível.

Entretanto, por meio seu trabalho é que os artistas tentam se libertar e se separar desse homem

comum. Teríamos, então, o artista e o seu “companheiro de servidão” 120 que seria o que se

apresenta a nós. 

                  Sainte-Beuve parece não ter percebido que há particularidades na inspiração e no

trabalho do escritor, e que estas o diferenciam das ocupações dos outros homens e das outras

ocupações do próprio escritor.  A conversação remete apenas a um eu exterior. Existe um

abismo entre o escritor e o homem do mundo, pois o primeiro pode manter pouca relação com

o segundo. O eu escritor só é visto nos livros, e não no mundo121; o eu do mundo não passa de

um homem. Esse ser interior que produz obras é ofuscado aos amigos pelo eu exterior. O livro

é o produto de outro eu, diferente daquele manifestado nos costumes, e na sociedade que está

no fundo de nós. Assim, só podemos atingi-lo quando tentamos recriá-lo. Ele próprio comenta

existir dentro dele um eu ou um menino que brinca e que se alimenta apenas do prazer da

evidência  da  ideia  descoberta.  Esse  menino  tem  ouvido  preciso  para  sentir,  entre  duas

impressões,  uma sutil  harmonia;  ele  morre  no  particular  e  vive  no geral  e  na  felicidade.

Detalhe: Proust122 afirma não saber nada sobre ele, mas é justamente esse menino que deveria

escrever seus livros. A escala de valores do artista se encontra nele próprio, enquanto o valor

absoluto  das  coisas  que  vê  não  lhe  é  importante.  Pode  acontecer  que  uma  apresentação

musical  detestável,  ou  um baile  rejeitado  por  gente  de  gosto  evoquem nele  lembranças,

remetendo-o a uma ordem dos sonhos e de preocupações bem além de uma admirável ópera.

Um livro insípido para pessoas de gosto refinado podem ter para ele maior valor do que belos

livros de filosofia. O trabalho do artista é buscar, sob a matéria, experiência, palavras, enfim,

algo diferente; exatamente o contrário do que costuma realizar o amor-próprio, a paixão, a

120 Proust, 1994, p. 51.

121 Proust, 1988, p. 55.

122 Proust, 1988, p. 139-140.
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inteligência e nossos hábitos. Proust confirma isso porque não se deteve por questões ligadas

à decência ou prudência, afinal, a arte não deve se submeter às condições sociais. Sabe-se que

o amor homossexual é tão presente quanto o heterossexual na Recherche.  

                  Importante dizer que Proust não criticou apenas Sainte-Beuve, mas também seu

antigo  mestre,  Anatole  France123,  por  este  dar  excessivo  valor  à  correção  gramatical  e  à

linearidade semântica. Proust também questiona como France pôde acreditar numa unidade

do estilo se as sensibilidades são singulares. Os irmãos Goncourt também sofreram censura do

escritor  por  decomporem  os  personagens  e  objetos,  buscando,  assim,  verdades  exóticas.

Também acreditavam na  conversação  e  não foram capazes  (bem como Sainte-Beuve)  de

entender que o casal Verdurin ou Cottard, personagens proustianos, diziam mais do que suas

palavras queriam mostrar. Não consideraram os signos da burrice de Cottard e os símbolos e

mímicas da Sra. Verdurin.

                  Proust também questiona Taine e sua visão intelectualista sobre a realidade, que só

concebia  a  existência  da  verdade nas  ciências;  as  demais  manifestações  do espírito  eram

acessórias  a  ela.  Para  Proust,  não  há  na  arte  um  precursor,  uma  vez  que  tudo  está  no

indivíduo: cada um recomeça por si a tentativa artística ou literária. Muito diferente do que

acontece com as obras científicas, as artísticas não formam (em um conjunto que une obras

anteriores e atuais) uma verdade adquirida que possa ser aproveitada atualmente. Um escritor

que tenha talento hoje tem tudo por fazer e não está mais avançado que Homero. Proust, dessa

forma, nega um caráter científico, somatório e cumulativo da obra de arte, ressaltando que

nela não se pode falar de evolução ou progresso.  

                   Contra Sainte-Beuve não se limita apenas a críticas: dedica-se também a expressar

a concepção de arte  e  literatura de Proust.  Torna-se importante  expor  alguns comentários

sobre isso, dado que, de acordo com Proust, sob cada palavra cada um de nós coloca seu

sentido, ou pelo menos sua imagem, que é sempre um contrassenso. Porém, ele afirma que

nos  belos  livros  todos  os  contra-sensos  que  ocorram são  belos.  Acredita  também que  o

princípio que age no escritor quando ele produz sua obra é único124. Cada um acrescenta seu

“floreio particular que faz da mesma coisa uma coisa particular”  125. Os grandes escritores,

123 Jacques Anatole François Thibault (1844-1924) foi escritor.

124 Proust, 1988, p. 142.

125 Proust, 1988, p. 141.
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bem como os originais, estão uns ao lado dos outros. Ao mesmo tempo em que se tocam se

diferenciam. O verdadeiro artista é o que quebra as aparências e desce às profundezas da

verdadeira  vida.  Proust126 critica os  escritores  que  em cada situação em que colocam seu

personagem não tratam de aprofundá-los, mas apenas se servem de expressões feitas. Critica

os escritores que não percebem seu próprio pensamento, mas se contentam com a aparência

grosseira que os escondem de todos. 

                  A arte imoral ou materialista não desce às regiões espirituais, apenas descreve

coisas materiais. Escreve-se pensando em alguém, quando o certo é escrever sem pensar em

ninguém.  Não  se  deve  escrever  pensando  em  artistas,  mas  pensando  onde  eles  pecam,

procurar  neles uma eterna impressão que produzem. Existiria  uma profundidade à  qual  o

artista deve ir, profundidade que não existe na realidade. O próprio narrador da  Recherche

afirmará que a literatura que se limita a “descrever coisas” é a mais fora da realidade apesar

de se dizer realista, uma vez que corta bruscamente a comunicação de nosso eu presente com

o passado do qual as coisas guardam a essência, e com o futuro no qual nos convidam a gozá-

lo de novo. O narrador se questiona como é possível existir valor na literatura descritiva dado

que  a  realidade  se  oculta  sob  as  pequenas  coisas  que  enumera,  que,  na  verdade,  nada

significam se não se souber desentranhar o que encerram. A falsidade da arte dita “vivida” é

uma  cadeia  de  impressões  inexatas  conservadas  pela  memória,  onde  nada  resta  do  que

realmente sentimos, e também se constitui como pensamento, nossa vida e nossa realidade. A

arte vivida é simples como a vida, sem beleza nem duplo emprego do que veem os nossos

olhos e é capaz de verificar a nossa inteligência. A grandeza da verdadeira arte consistiria em

captar e revelar a realidade longe da qual vivemos. Afastamo-nos dessa verdadeira realidade

quando  aumentamos  a  espessura  das  noções  convencionais.  Essa  realidade,  segundo  o

narrador, é tão somente a nossa própria vida; a verdadeira vida é a literatura que está presente

em todos os homens, e não somente nos artistas. Aqueles que não veem a verdadeira vida o

fazem porque não tentam desvendá-la; o passado destes se entulha de clichês que se tornam

inúteis porque não são “revelados pela inteligência”. Para o narrador, o estilo é uma questão

de visão, e não de técnica.  A diferença qualitativa da maneira como vemos o mundo só vem à

tona por meio da arte, e não por meios diretos e conscientes; sem a arte essa diferença seria

apenas o segredo de cada um. Por meio da arte saímos de nós mesmos, e sabemos o que os

outros  percebem  de  seu  universo  (ideia  presente  em  Proust  e  os  signos).  Sem  a  arte

126 1988, p. 144. 



66

contemplaríamos um único mundo, o nosso, e não o veríamos multiplicar. A arte, apesar de

tão complicada, é a única viva. Afinal, somente ela mostra para os outros e a nós mesmos a

verdadeira vida. O trabalho feito pela paixão, pelo espírito de imitação, e pela inteligência

abstrata é o que justamente desmancha a arte. O próprio narrador127 da Recherche dirá que a

música o faz descer em si mesmo e descobrir coisas novas, ou seja, a diversidade que em vão

se procura na vida, nas viagens. A diversidade estaria no seio da obra simplesmente por reunir

individualidades diversas. Em outro momento128, este mesmo narrador afirma que a realidade

o decepcionara em alguns momentos de sua vida, pois nela não podia aplicar o único órgão

que sentia a beleza: a imaginação. 

                  Em sua crítica a Romain Rolland, Proust 129 diz que a arte desse escritor é

superficial e materialista e que se seu assunto fosse o espírito já estaria incorrendo em um

erro, porque o elemento central não é que o espírito seja o assunto, e sim ele próprio produzir

o assunto. Para Proust130 os livros são obras da solidão, ou como diz o narrador da Recherche:

o ato criador não admite colaboradores e suplentes. Os livros são as “crianças do silêncio”,

pois o artista vive só. Essas crianças não têm nada em comum com as “crianças da palavra”,

que são pensamentos nascidos do desejo de dizer alguma coisa, de uma opinião. A matéria de

nossos  livros  e  a  substância  de  nossas  frases  precisam ser  imateriais,  e  não  tomada  da

realidade. Segundo Proust131, as frases e os episódios devem ser feitos de nossos melhores

minutos, ou seja, quando estamos fora da realidade e do presente. 

                  É inútil escrever de forma especial para o povo, assim como para as crianças.

Segundo Proust, o que fecunda uma criança não é um livro de infantilidades. Além disso,

questiona o motivo pelo qual deveríamos escrever mal para um eletricista. O correto seria o

contrário.  Um  operário  pode  ser  baudelairiano.  O  narrador  da  Recherche132,  criação

proustiana,  expressa  posição  semelhante.  A ideia  de  uma  arte  popular,  como  a  da  arte

patriótica,  ainda que não fosse perigosa,  parece ridícula.  Procurando torná-la  acessível ao

127 Proust, 2011, p. 181.

128 Proust, 2013, p. 213.

129 1988, p. 145.

130 2013, p. 221.

131 1988, p. 145.

132 Proust, 2013, p. 230-231.
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povo se sacrifícam os requintes da forma. O narrador frequentava os círculos mundanos o

suficiente para saber que são eles, e não os operários eletricistas, os verdadeiros iletrados; a

arte popular pela forma deveria ser endereçada aos membros do Jockey Club, e não aos da

Confederação Geral do Trabalho. Quanto aos temas, os romances populares satisfazem tão

pouco à gente do povo como às crianças os livros escritos em sua intenção. Todos buscam

novidades na literatura, e os operários têm pelos príncipes a mesma curiosidade dos príncipes

pelos operários. Proust critica aqueles que, para não tornar pesada a frase, afirmam ser melhor

nada exprimir  de difícil  para  tornar  mais  nítido  o  contorno do livro,  que,  para  manter  a

característica tradicional da língua, é melhor usar frases já existentes, sem repensá-las. 

                  Torna-se importante citar dois momentos na  Recherche que ilustram os dois

posicionamentos presentes em Contra Sainte-Beuve. O primeiro diz respeito às opiniões da

Sra. Villeparisis133, que conheceu Chateaubriand, Balzac e Victor Hugo porque frenquentavam

a casa de seus pais e acha engraçada a admiração do narrador por eles, afinal, não tinham

modéstia,  esquecer-se-ia do próprio valor,  e não representavam a arte sóbria de um único

traço.  Levariam mais  vantagem um Molé,  Fontanes,  Vitrolles,  Bersot,  Pasquier,  Lebrun,

Salvandy  ou  Daru.  Como  ela  tinha  autógrafos  destes  que  admirava,  considerava  seu

julgamento  melhor  que  o  do  narrador  e  cita  Sainte-Beuve  para  corroborar  sua  ideia.  O

narrador  lê  para  a  Sra.  Villeparisis  belas  frases  de  Chateaubriand,  Vigny  ou  de  

Victor Hugo. Ela discorda de que haja beleza na frase de Chateaubriand e se justifica dizendo

que o escritor frequentava a casa de seu pai e era simpático apenas quando não havia gente de

fora, pois se mostrava simples e agradável. Segundo ela, o escritor sempre repetia as mesmas

frases de sua obra. Vigny, por sua vez, seria enjoado, e ela censurava Balzac por tentar pintar

uma classe que não o recebia e por contar coisas inverossímeis. O pai da Sra. Villeparisis,

conta ela, não conseguiu ficar até o final da estreia de Hernani de Victor Hugo, pois os versos

pareciam ridículos. O segundo momento diz respeito à opinião do narrador, pois, para ele, o

“burguesismo”  pudibundo  de  Vinteuil  ou  os  defeitos  insuportáveis  de  um Bergotte  nada

provam contra eles, ou melhor, contra o seu gênio que vai exposto em sua obra134.

A escrita

133 Proust, 2006b, p. 343-359. 

134 Proust, 2013, p. 42.
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                  Deleuze e Guattari defendem que o romance precisa de um plano de composição

construído  à  medida  que  a  obra  progride,  refazendo  compostos  ilimitados  segundo  a

penetração de forças cósmicas. Deleuze e Guattari135 também nos lembram que não se devem

fazer  romances  com  viagens,  lembranças,  personagens  interessantes  que  se  encontrou;

escrever com estes elementos é fazer uma confusão com o vivido que é muito presente na

literatura. Esse não é o trabalho artístico. 

                  Os escritores criam blocos de sensações específicos, novos; é sua variedade

apresentada ao mundo; variedade que nos muda e muda quem escreve. Eles criam seres de

sensação, sobre um plano de composição que restitui o infinito, mas é preciso que cada artista

tenha seu próprio método. Sobre os escritores, Deleuze e Guattari afirmam que o material

daqueles são as palavras e a sintaxe (estudo das regras de construção de frases), mas esta

última  deve  se  erguer  na  obra  para  entrar  na  sensação.  Sobre  o  assunto  da  sintaxe,  as

considerações proustianas em relação a Flaubert talvez nos sejam úteis para entender a ideia

deleuzeana de que os artistas nos trazem novidades. Segundo Proust136, Flaubert foi criticado e

elogiado  sem que  percebessem sua  novidade;  sua  originalidade  estava  na  sintaxe. Proust

discorda de uma crítica feita ao escritor na La Nouvelle Revue Française, que o considerava

sem talento para a escrita. O escritor da Recherche afirma que ele faz um uso novo do passado

definido, do passado indefinido, do particípio presente, de certos pronomes e proposições.

Flaubert teria renovado nossa visão das coisas tal como fez Kant com suas categorias. As

regras que regem o emprego do pronome pessoal parecem indiferentes a ele. Em Educação

sentimental (1869) Flaubert emprega “ele” para designar Frédéric Moreau quando deveria se

referir ao seu tio. O que importa para o escritor é a descrição de sua visão sem uma palavra de

espírito ou sensibilidade. Para Proust, a revolução que leva Flaubert da ação à impressão está

concluída em Educação sentimental, na qual as coisas têm tanta vida quanto os homens. São

protagonistas cujo dinamismo obriga o uso de grande variedade de verbos. O subjetivismo de

Flaubert  é  percebido  em  um  novo  uso  dos  tempos  dos  verbos,  das  preposições  e  dos

advérbios;  o  imperfeito  indica  um  estado  que  se  prolonga.  Flaubert  seria  dono  de  um

imperfeito eterno, ou seja, um passado indefinido que é composto em parte pelas palavras dos

135 1997, p. 221.

136 1988, p. 135.
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personagens. Essas palavras estariam em estilo indireto para que elas confundam o que pensa

e afirma o escritor com o que dizem seus personagens. Esse imperfeito é uma novidade na

literatura que muda o aspecto das coisas e dos seres, relaciona não só as palavras, mas toda a

vida  das  pessoas.  A  Educação  sentimental é  a  narração  de  toda  uma  vida  sem  que  os

personagens  assumam  parte  ativa  na  ação.  Proust  continua  sua  crítica  dizendo  que  a

conjunção “e” não tem em Flaubert o sentido que a gramática lhe confere. Nele, a conjunção

marca uma pausa numa medida rítmica e divide um quadro, assim, nos lugares em que se

colocaria “e”, tal conjunção não existe. Por outro lado, onde ninguém imaginaria existir um

“e”, Flaubert o emprega como a indicação de que outra parte do quadro começa ou de que

uma onda em refluxo se forma de novo. Em Flaubert, o “e” começa uma frase secundária e

quase nunca  termina  uma enumeração.  O gênio  de  Flaubert  se  torna  claro  por  meio  das

singularidades de sua sintaxe deformadora que,  por exemplo,  usa advérbios para terminar

frases, períodos e até um livro, em sua última frase, como é caso de Herodíade. O advérbio

seria usado para dar solidez e compactação às frases em contraposição a uma literatura leve,

com muitas  lacunas.  Pela  mesma  razão,  o  escritor  não  teme  o  peso  de  certos  verbos  e

expressões vulgares. A coisa mais bela em Educação sentimental não é uma frase, mas um

branco  que  acontece,  por  exemplo,  quando  se  narra  durante  várias  páginas  as  ações  de

Frédéric Moreau. A narrativa se encerra com o reconhecimento de Sénécal, morto por um

policial. O encerramento se dá sem transição, de forma súbita.  

                  Para Deleuze137, os romancistas introduzem a sensação desestabilizando a língua

corrente e extraindo, por meio de uma percepção singular, perceptos e afectos das percepções,

afecções e opiniões. Ao fazerem isso, criam visões que podem tornar seus olhos vermelhos.

As figuras estéticas e  o estilo  que as cria  não têm a ver  com retórica,  uma vez que são

sensações: perceptos e afectos, paisagens e rostos, visões e devires. Escrevem-se sensações.

Escreve-se com elas. O escritor usa palavras, mas criando uma sintaxe que as introduz na

sensação.  Como  consequência,  temos  o  cantar  na  língua,  o  desestabilizar,  o  gaguejar,  a

presença da língua estrangeira, o menor, a fragmentação, a torção, o tremor - e isto também é

o estilo. 

                 Entretanto, a gagueira à qual se refere Deleuze não incide sobre as palavras

preexistentes, mas a própria gagueira introduz palavras que ela afeta e seleciona. Não é um

137 1997, p. 228
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personagem gago  de  fala,  mas  o  escritor  que  se  torna  gago  da  língua  ao  produzir  uma

linguagem afetiva e intensiva, e não uma afecção daquele que fala. Estamos falando de uma

operação  poética  em que  uma forma de  conteúdo  (uma qualidade  atmosférica,  um meio

condutor de palavras) recolhe o tremido ou o gaguejado e reverbera nas palavras o afecto

indicado138. Em Melville, o rumor das florestas e das cavernas, o silêncio da casa e a presença

do violão  testemunham em favor  do murmúrio  de  Isabel.  Em Kafka,  o  pio  de Gregor  é

confirmado por meio do tremor de suas patas e das oscilações de seu corpo139. A gagueira

criadora é  o que faz a  língua crescer pelo meio,  como uma grama, um rizoma,  não uma

árvore. Isso coloca a língua em desequilíbrio. Deleuze140 cita Beckett como exemplo, pois ele

faria a frase “crescer pelo meio, acrescentando partícula a partícula (que desse, esse isso-aqui,

longe ali lá longe quase quê) para pilotar um bloco de um único sopro que expira (queria

entrever quê)”.

                  Por outro lado, a língua estrangeira não é escavada na própria língua sem que toda

linguagem sofra algum tipo de reviravolta e seja levada a um limite. A língua estrangeira

permite um fora e um avesso que consiste em visões e audições que não pertencem a língua

alguma. Tais visões não são fantasmas, e sim ideias que o escritor vê e ouve na linguagem e

nos seus desvios; não são interrupções do processo, mas lugares que fazem parte dele, não

estão fora da linguagem, mas são o fora da linguagem. É uma eternidade que só se revela no

devir e uma paisagem, que só se revela no movimento. Proust dirá que a literatura produz uma

língua estrangeira que não é outra língua e nem um dialeto, mas um devir-outro da língua ou

uma minoração da língua maior.

                  Segundo Deleuze 141, Louis Wolfson produziu uma língua estrangeira. Ele é o autor

de Le Schizo et les langues e se autointitulava “o estudante de língua esquizofrênico” ou “o

joven öme sqizofrênico”.  Existe  um vazio  impessoal  em suas  designações,  mas  isso  não

indica apenas o vazio de seu próprio corpo, na verdade é um combate em que o herói só se

apreende sob uma espécie anônima, um empreendimento em que o estudante não usa outra

identidade a não ser a fonética. Por último, não é contar o que pensa ou sente, mas dizer o que

138 Deleuze, 1997, p. 122.

139 Deleuze, 1997, p. 123.

140 1997, p. 126.

141 1997, p.17.
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faz. O livro de Wolfson é um espaço de experimentação. Ele é norte-americano, mas seus

livros estão escritos em francês. A partir de uma palavra da língua materna, encontra uma

palavra estrangeira com sentido similar, mas que tenha sons e fonemas comuns. _“Where?”_

será traduzido por –“Wo? Hier? onde aqui?”- ou por Woher. Continuando, uma frase materna

será analisada nos seus elementos e movimentos fonéticos com a finalidade de produzir outra

em língua estrangeira semelhantes à materna em som e sentido142. Como exemplo temos a

Don´t trip over her wirw, Ne tr´buche pas sur fil [Não tropeçe no fio], Tu´nicht trebucher uber

eth Zwirm. Se a frase de partida é inglesa, a de chegada é um simulacro de frase que se utiliza

de várias línguas como alemão, francês e hebraico. A literatura de minoria não é definida por

uma língua local que lhe seria própria, mas por um tratamento a que ela submete a língua

maior. Kafka dizia que uma literatura menor, de uma minoria, não comporta histórias privadas

que não sejam públicas, políticas e populares, pois toda literatura é o “caso de um povo”, e

não de indivíduos excepcionais. 

                  A obra fragmentária vale como enunciação coletiva enquanto a literatura norte-

americana é fragmentária e menor, pois a América pretende federar as diversas minorias e

seus Estados. A experiência do escritor americano é inseparável da experiência americana,

mesmo quando propriamente ele não fala da América. Ela apresenta amostras de todas as

épocas e nações, e a história de amor coloca em cena Estados e povos, como nos mostram

Miller  e  Wolfe.  Deleuze143 também cita  Whitman como um exemplo da fragmentação.  O

próprio escritor diz que a escrita é fragmentária e que especialmente o escritor estunidense

escreve  em fragmentos.  Segundo  ele,  a  fragmentação  vem de  uma  forma  irrefletida  que

precede o esforço, pois são feitos planos, mas no momento da ação se precipita o assunto, e a

pressa e a grosseria da forma contam a história melhor do que um trabalho elaborado. A

escrita fragmentada é que retrata o mundo como conjunto de partes heterogêneas ou uma

infinita colcha de retalhos. Um mundo de amostras, de singularidades não totalizáveis que se

destacam de uma série de partes ordinárias. São o que Whitman chama de “amostras de dias”,

ou seja, amostras de casos, de cenas ou de vistas. As amostras podem ser casos ligados a uma

coexistência de partes separadas entre si por intervalos de espaço, e ora são uma sucessão de

fases de um movimento separadas por um intervalo de tempo; em ambos os casos a lei é a

142 Deleuze, 1997, p. 18.

143 1997, p. 67. 
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fragmentação.  Selecionar  os  casos  menores,  os  fragmentos,  é  mais  importante  que  uma

consideração de conjunto, pois são neles que são mostrados os panos de fundo e a realidade.

                  Para Deleuze, a escrita fragmentária de Whitman não está no aforismo e nem na

separação,  mas  por  uma  frase  que  modula  o  intervalo.  A sintaxe  de  sua  frase  tende  a

desaparecer “liberando uma frase assintática infinita que se estira ou lança travessões como

intervalos espaço-temporais”  144. Suas frases podem ser casuais enumerativas, ou seja, uma

enumeração de casos como um catálogo, como os feridos no hospital, ou processionais, como

um protocolo dos momentos, como, por exemplo, uma batalha. As frases desse escritor são

compostas por mudanças de direção, por bifurcações, por rupturas e por saltos. A escrita de

Whitman abriga a construção de um todo, mas esse todo, paradoxalmente, só surge depois dos

fragmentos  e  os  deixam  intactos  sem  totalizá-los.  Como  exemplo,  podemos  citar  a

“Camaradagem” de Whitman, que é a mais elevada relação humana, mas não pelo conjunto

de  uma  situação,  e  sim  por  traços  particulares,  pelas  circunstâncias  emocionais  e  da

“interioridade”  dos  fragmentos.  É  o  caso  do  hospital  onde  se  estabelece  uma relação  de

camaradagem com os pacientes agonizantes.            

                  Como exemplo de “torção” da língua Deleuze145 cita Bartleby, personagem de

Melville,  que é copista  em um escritório de advocacia  que só quer  dizer  aquilo que diz,

PREFERIRIA NÃO (I would prefer not to). A frase sugere primeiramente uma solenidade,

pois raramente é usada, mas não deixa de ser gramaticalmente correta. O surpreendente é o

final (NOT TO), que deixa indeterminado aquilo que quer negar e que, a ser reiterada, torna-

se insólita; é uma fórmula agramatical. A fórmula de Bartleby aumenta o suspense e a loucura

a sua volta a cada vez que é dita,  principalmente a de seu patrão.  Bartleby,  como afirma

Deleuze, “torce a língua” dos outros e apresenta uma fórmula que nada deixa subsistir atrás de

si. É arrasadora, uma vez que recusa o que o personagem prefere não fazer e também torna

impossível o que fazia, o que supostamente preferia fazer.  I prefer not to não afirma nem

nega, elimina o preferível e o não-preferido e organiza uma indiscernibilidade entre algumas

atividades  não-preferidas  e  uma  atividade  preferível.  Não  existe  referência  e  nem

particularidade. A fórmula aniquila o “copiar”, que era a única referência em relação à qual

algo poderia ser ou não preferido. Não temos uma vontade de nada, mas um nada de vontade:

144 Deleuze, 1997, p. 68.

145 1997, p. 80.
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“Eu preferiria nada a algo”. Bartleby é a passividade paciente e o puro ser, enquanto ser, que

precisa  ser  dessa  forma,  pois,  do  contrário  (se  afirmasse  ou  negasse),  seria  vencido  e

considerado inútil.  Não estamos lidando com uma má tradução de uma língua estrangeira,

mas  com  uma  língua  estrangeira  dentro  da  língua  padrão,  sendo  o  modelo  a  lógica  da

preferência. Melville inventa uma língua estrangeira que arrasta o inglês e que recebe o nome

de OUTLANDISH, ou a língua da baleia,  como se refere Deleuze146.  Uma palavra supõe

outras  que  podem substituí-la  ou  completá-las,  o  que  faz  da  linguagem um sistema  que

designa coisas, estado de coisas ou ações tendo como base convenções objetivas. Mas não é

só  isso;  ao  falar,  indico  coisas  e  ações  e  também realizo  atos  de  relacionamento  com o

interlocutor, tais como interrogar, mandar ou prometer. É o que chamamos de “atos de fala”

que são autorreferênciais, enquanto as proposições constatativas se referem a outras coisas. 

                  Bartleby vai arrastar esse duplo sistema de referência. A fórmula I prefer not to faz

com  que  ele  pare  de  copiar,  de  reproduzir  palavras,  e  comece  a  criar  uma  zona  de

indeterminação em que as palavras não se distingam. A fórmula também desarticula os atos de

fala que autorizam ao patrão comandar. Bartleby não é um rebelde a desempenhar um papel

social, mas aquele que usa uma fórmula que desarticula todo ato de fala e, com isso, acaba por

torná-lo um excluído, pois nenhuma situação social pode lhe ser atribuída. As tentativas de

trazer Bartleby à razão fracassam, pois repousam em uma lógica dos pressupostos, enquanto a

lógica do personagem é a lógica da preferência que desconecta a palavras das coisas e das

ações, mas também desconecta os atos das palavras. Bartleby é o homem sem referências de

si mesmo ou a outra coisa.            

                  Como caso de tremor da língua, Deleuze 147 também citará Masoch que tem ao lado

do alemão puro um tremor, que não é psicológico e nem é um traço da fala, e sim um caráter

superior da língua vinda das lendas, situações e conteúdos dos quais essa língua se alimenta. É

um tremor linguístico. Fazer a língua gaguejar é um processo criador de bifurcação e desvio.

Balbuciar é colocar a língua em suspense.

                  Escrever não é impor uma forma de expressão a uma matéria vivida, pois a

literatura está do lado do informe e do inacabado. Escrever é, então, um devir inacabado.

Como a escrita não se separa do devir, ao escrevermos entramos em um devir-mulher, devir-

146 1997, p. 84.

147 1997, p. 66.
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animal ou vegetal entre outros. Os devires se encadeiam ou coexistem em todos os níveis.

Apesar de termos tratado do assunto “devir” anteriormente, lembramos que ele é algo que

transita entre reinos148.  Porém, não entramos no devir-homem, pois o homem se apresenta

como forma de expressão dominante que pretende se impor a toda matéria, ao passo que a

mulher, o animal e o vegetal têm sempre componentes de fuga. A vergonha de ser homem já

seria um bom motivo para escrever. Como destaca Deleuze, a escrita é o atletismo da fuga.

Existem dois pecados na escrita: o do excesso de realidade e o excesso de imaginação. Em

ambos os casos existe uma recorrente estrutura edipiana que se projeta no real ou se introjeta

no imaginário, e nenhum devir está a salvo dessa redução. Cabe à língua alcançar desvios

femininos, animais ou moleculares, lembrando que todo desvio é um devir mortal. Não existe

linha reta nas coisas e na linguagem, e a sintaxe é o conjunto dos desvios criados para revelar

a vida nas coisas.   

                  A finalidade da literatura é a passagem da vida na linguagem que constitui as

ideias. Ela procura nas pessoas a potência do impessoal que não deve ser confundida com

generalidade, mas é uma singularidade em alto grau. Sabemos que os personagens literários

são  individualizados,  não  sendo  imprecisos,  muito  menos  gerais.  Porém  seus  traços

individuais os elevam a uma visão que os arrasta num indefinido como um devir potente, que,

como menciona Deleuze, é demais para eles149. Como exemplo, podemos citar Ahab e Moby

Dick. A literatura é o agenciamento coletivo de enunciação, é um delírio que passa pelos

povos, pelas raças e pelas tribos, mas que não se ocupa da história universal. A literatura teria

como fim a possibilidade de vida e a criação de um povo150 ou de efeitos de sintaxe que

envolve, por exemplo, neologismos.  

                  Deleuze defende que o confronto de opiniões de vários personagens é percebido

mesmo em romances pouco autobiográficos. Tais opiniões se apresentam tendo origem nas

percepções e  afecções de cada personagem, segundo sua situação social  e  suas aventuras

individuais.  Por  último,  tudo  isso  viria  da  opinião  do  autor  que  se  dividira  em  cada

personagem do romance; porém essa é a teoria do romance de Bakhtin, não a de Deleuze. Ao

escritor não interessa a opinião do personagem, os tipos sociais e o seu caráter, afinal, de

148 Deleuze, 1997, p. 11.

149 1997, p. 13.

150 Deleuze, 1997, p. 15.
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acordo com Deleuze, os romances ruins estão cheios disso. O que importa são os contrapontos

em que entram e os compostos de sensações que experimentam em seus devires e visões. Os

artistas devem fazer vir à luz o devir de seus personagens. O contraponto não serve para

revelar conversas, reais ou fictícias, mas para mostrar a loucura e o absurdo dos diálogos,

mesmo o interior. 

                  Talvez possamos citar dois momentos na Recherche como exemplo de diálogos

que expressam absurdos. No primeiro deles, a avó do narrador tem um ataque e ele pede ao

professor E, amigo de seu pai e de seu avô, que a receba. Relutante, afirma que o narrador não

marcou hora, não era dia de consulta e que sua família já tinha médico. O narrador insiste, e

dessa vez pede que ele vá a sua casa, pois sua avó não estava bem e não podia subir ao

apartamento de professor. Para o professor E isso seria impossível, dado que jantaria naquele

dia com o ministro do Comércio. Finalmente, aceita recebê-la, imediatamente, por um quarto

de  hora.  Rápido  e  sem rodeios  é  o  diagnóstico:  “-  Sua  avó  está  perdida.  É  um ataque

provocado por uremia. (...) Bem sabe que vou jantar com o ministro do Comércio e tenho de

fazer uma visita antes. Ah! nem tudo são rosas na vida, como se acredita na sua idade.”  151.

Diante da inevitabilidade da morte da avó do narrador, e de sua pressa, ao menos o Professor

E se preocupou em dedicar algumas, poucas, palavras de alento. 

                  Em outro exemplo, Swann, com a testemunha do narrador, anuncia ao senhor e à

senhora de Guermantes, que estavam saindo para jantar na casa da Sra. de Sainte-Euverte, que

morrerá em breve. O que o impedia de aceitar o convite da Sra. de Guermantes para ir à Itália

futuramente era a incerteza de estar vivo. Seus médicos lhe deram três ou quatro meses de

vida. Admirada, a Sr. de Guermantes se vê entre duas obrigações: a de subir no carro e a de ter

piedade  do  amigo.  Ela,  enquanto  caminhava  para  o  carro,  disse  que  o  jantar  não  tinha

importância,  porém  foi  contradita  pelo  duque  de  Guermantes,  que  fazia  questão  de

pontualidade. Mas ao perceber que a duquesa estava de sapatos pretos e vestido vermelho, o

Sr. de Guermantes retarda a saída para que ela os troque por sapatos vermelhos. A Sra. de

Guermantes  sobe  para  trocar  os  sapatos  e  os  três  homens  se  encontram sós  e  o  Sr.  de

Guermantes conclui: “- (...).Adeus, meus filhos (...) tratem de ir antes que Oriane desça. (...).

Se ela os encontrar aqui, vai recomeçar com a tagarelice, já está muito cansada e chegará

151 Proust, 2007, p. 342-348.
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morta ao jantar.  E depois,  confesso-lhes francamente que estou morrendo de fome.”  152 O

jantar não poderia esperar uma conversa com um amigo que confessava a possibilidade de sua

morte, mas poderia esperar uma troca de sapatos. A conversa não podia abrigar um dos temas

mais angustiantes da existência humana, que é o seu fim, mas poderia abrigar os incômodos

da Sra. de Guermantes, como o próprio narrador destaca.

                  O presente capítulo bem como o anterior, “Proust e Sainte-Beuve”, nos mostra de

forma mais direta pensamento de Deleuze e Proust sobre literatura. De forma geral é possível

apontar concordâncias entre eles tais como destacarem que a  Recherche não é baseada em

memórias, mas nos signo, nas sensações e criação artística. Por outro lado eles defendem que

uma literatura dedicada às descrições do real carece de valor artístico. Vimos também que a

forma literária  a-centrada  de  Proust  foi  uma das  inspirações  para  a  escrita  dos  livros  de

filosofia  de Deleuze.  Certamente não encontraremos apenas concordâncias  entre  eles.  Por

exemplo,  o  estilo,  na  tradição  literária,  tem  uma  função  personalista  e  identifica

inquestionavelmente  o  autor.  Mas,  em  Deleuze,  o  estilo  demonstra  o  impessoal  ou  a

individuação que se dá no acontecimento, e não no sujeito. Proust, diferentemente de Deleuze,

acredita que o livro é produção exclusiva do autor, em que cada um coloca seu “floreio”. Os

livros são obras da solidão para Proust e parece que o escritor segue a tradição personalista

rejeitada pelo filósofo.  

                  Em Deleuze, o escritor cria blocos de perceptos e afetos, mas o faz de acordo com

seus próprios  métodos.  São eles  que criam a torção,  a  língua estrangeira,  o  gaguejar  e o

tremor, ou seja, a arte que excede o vivido sensível. Em Proust, o escritor é quem quebra as

aparências, e desce às profundezes dessa verdadeira vida. Para ele, a arte “vivida” é a arte da

simplicidade; por outro lado, a “não vivida” é a verdadeira (de fato, a verdadeira vida é a

literatura).   Deleuze  não  usa  essa  forma  de  descrever  a  literatura,  ou  seja,  como  algo

escondido que precisaria ser exposto ou como uma verdadeira vida em oposição à vida real

(que  seria,  portanto,  falsa).  Outra  distinção  não  realizada  pelo  filósofo  é  entre  um “eu”

artístico e um “eu” do mundo. O primeiro apareceria em sua obra, especificamente nos livros,

o segundo é visto nos costumes e no cotidiano do escritor. As estratégias de Proust e Deleuze

realmente destacam a criação artística, mas por vias diferentes. Mas Proust tem de fazer isso

levando em conta a necessidade de mostrar que o escritor não “leva seu mundo cotidiano” ao

152 Proust, 2007, p. 648-650.
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“mundo literário” que criou, muito pelo contrário, o que o torna escritor é justamente o fato de

não  fazer  isso.  Devemos  nos  lembrar  que  a  crítica  literária  de  Sainte-Beuve  era  um

pensamento que precisava de uma resposta. Por outro lado, Deleuze destaca elementos da

criação artista (gagueira, torção), mas precisam apenas destacá-los sem dar tanta ênfase a uma

separação com o mundo real de quem escreve. 

Comentadores. 

                  Vários intelectuais se dedicaram a estudar a Recherche e, neste momento, parece

conveniente  trazer  alguns deles  antes  de  iniciarmos  os  comentários  de Deleuze.  São eles

Benjamin,  Auerbach,  Barthes  e  Genette.  Para  Benjamim153,  a  Recherche é  de  difícil

classificação, pois conjuga a poesia, o comentário e a memorialística. Os fundamentos da obra

estariam na doença  do escritor,  na sua  riqueza  e  em sua  disposição  anormal.  Entretanto,

Proust não descreveu uma vida como foi de fato, mas uma vida lembrada por quem a viveu.

Não foi a que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração. O filósofo diz que a cada dia

temos nossas ações e reminiscências intencionais que podem ser esquecidas; por isso, Proust

dedicou dias e noites ao trabalho, sem ser perturbado, num quarto, para não deixar escapar

nada. Proust devolvia as provas de seu livro com as margens escritas; os erros da imprensa

não eram corrigidos, e todos os espaços disponíveis eram preenchidos com material novo.

Assim, a lei do esquecimento era também exercida no interior da obra. Segundo Benjamim154,

Proust  desejava  ver  sua  obra  impressa  em  um  único  volume,  em  coluna  dupla,  sem

parágrafos. O acontecimento vivido é finito ou encerrado na esfera do vivido, ao passo que o

acontecimento lembrado é sem limites, porque é uma chave para o que veio antes e depois. É

a reminiscência que prescreve com rigor o modo de textura, ou seja, a unidade do texto está

na própria recordação, e não na pessoa do autor e na ação. As intermitências da ação são o

reverso da recordação. A unidade do texto estaria, portanto, na recordação cabendo à própria

ação e à figura do autor uma posição secundária. Na verdade, Benjamin praticamente separa

153 1986, P. 33.

154 1986, p. 38.
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em campos distintos a recordação e os dois outros elementos (ação e autor); a recordação aqui

não se refere a fatos vividos. 

                  Proust descreve um momento significativo em sua própria vida de tal maneira que

cada um de nós  reencontra  essa hora em sua própria  existência.  Não podemos prever  os

encontros que nos estariam destinados se nos submetêssemos menos ao sono; Proust não se

submetia ao sono. Talvez por isso Jean Cocteau, destaca Benjamin, disse que a cadência de

sua voz obedecia às leis da noite e do mel. Proust construiu, com as colmeias da memória,

uma casa para o enxame dos seus pensamentos e tinha um desejo de felicidade, que passa

despercebido a seus leitores. O próprio Proust teria estimulado essa falta de percepção na

consideração de sua obra como privação, heroísmo e ascetismo. Para Benjamin155 existem

duas felicidades: uma é o hino (o que não tem precedentes, o auge da beatitude) a outra é a

elegia; a felicidade como elegia é o eterno mais uma vez, a eterna restauração da felicidade

primeira  e  original.  Essa  ideia  elegíaca  (ou  eleática)  de  felicidade  é  que  transforma  a

existência da recordação. Proust teria sacrificado a essa ideia a ação, a unidade da pessoa, o

fluxo da narrativa, o jogo da imaginação. Max Unold disse que tal procedimento é “tedioso” e

que Proust escreve “histórias de cocheiro” que se tornaram interessantes. O ato de mergulhar

um bolinho numa xícara de chá faz o personagem lembrar que morou no campo quando

criança. Isso rendeu 80 páginas e fez o leitor se identificar com o narrador. Segundo Unold,

toda  interpretação  sintética  de  Proust  deve  partir  do  sonho,  portas  imperceptíveis  a  ele

conduzem, é nele que se enraíza o esforço de Proust, seu culto apaixonado da semelhança. 

                  Os verdadeiros signos em que se descobre o domínio da semelhança não estão

onde Proust os descobre, ou seja, nas fisionomias ou nas maneiras de falar. A semelhança

entre dois seres, a que estamos habituados e com que nos confrontamos em estado de vigília é

um refluxo da semelhança profunda que reina no mundo do sonho, em que os acontecimentos

não são idênticos, mas semelhantes. Proust esvazia o manequim, o eu, para evocar o terceiro

elemento:  a  imagem,  que  saciava  sua  curiosidade  ou  sua  nostalgia.  Ele  ficava  no  leito

acabrunhado pela nostalgia de um mundo deformado pela semelhança, no qual irrompe à luz

o verdadeiro rosto da existência. Pertence a esse mundo tudo o que acontece em Proust, e com

que cautela  esses  acontecimentos  se  produzem.  Eles  não aparecem de modo isolado:  são

anunciados,  chegam com múltiplos  esteios  e  carregam consigo  uma  irrealidade  frágil:  a

155 1986, P. 39.
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imagem.  Ela  surge  da  estrutura  das  frases  proustianas,  como surge  Balbec,  das  mãos  de

Françoise abrindo as cortinas de tule. 

                  A Recherche é a obra da memória involuntária, da força rejuvenescedora capaz de

enfrentar  o  envelhecimento,  é  a  tentativa  de  galvanizar  toda  uma  vida  humana.  O

procedimento de Proust não é a reflexão, e sim a consciência: está convencido de que não

temos tempo de  viver  os  verdadeiros  dramas da existência  que nos  é  destinada;  por  isso

envelhecemos.  Rugas  e  dobras  do  rosto  são  as  inscrições  das  grandes  paixões,  vícios  e

instituições  que  nos  falaram  sem  que  nada  percebêssemos.  Dificilmente  terá  havido  na

literatura ocidental uma tentativa mais radical de auto-absorção, porém ela também tem sua

solidão que arrasta o mundo em seu turbilhão. 

                  A tagarelice ruidosa e vazia dos personagens da Recherche é o rugido com que a

sociedade se precipita no âmbito da solidão; daí as invectivas de Proust contra a amizade. O

que parece irritante e caprichoso em muitas anedotas é que nelas a intensidade da conversa se

combina com um distanciamento com relação ao interlocutor. Para Benjamin, nunca houve

ninguém que  soubesse  como  Proust  nos  mostrar  as  coisas.  Entretanto  no  convívio  entre

amigos e no diálogo existe outro gesto: o contato. Nenhum gesto é mais alheio a Proust.

Como menciona Fernandez, a profundidade está sempre do seu lado, nunca do interlocutor,

isso aparece em sua obra crítica com um toque de cinismo e com o máximo de virtuosismo. O

que o inspira em face da morte também determinou seu convívio com os contemporâneos:

uma  alternância  entre  sarcasmo  e  ternura.  As  características  estimulantes  e  instáveis  do

homem  se  comunicam  ao  próprio  leitor.  Para  Benjamin,  a  cadeia  infinita  de  descrições

exaustivas,  à luz dos incontáveis motivos que poderiam tê-la determinado, mostra-nos, ao

mesmo tempo, a fraqueza e o gênio de Proust: sua renúncia intelectual, ceticismo experiente

que ele opunha às coisas. 

                  Jaques Rivière, lembra Benjamin156, argumenta que Proust trata a vida sem o

menor interesse metafísico, sem construtivismo, sem consolo; na sua obra nada parece ser

previamente construído, mas tudo parece seguir um plano; para Rivière, Proust morreu por

inexperiência, a mesma que lhe permitiu escrever a obra, morreu por ser estranho ao mundo,

morreu por não ter sabido alterar as condições de vida que, para ele, se tinham se tornado

destruidoras. Proust teria colocado sua doença a seu serviço, mas não em sua obra. Segundo o

156 Benjamin, 1986, P. 47.
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filósofo, a asma entrou na arte, pois sua sintaxe imita o ritmo de suas crises de asfixia. Sua

reflexão irônica, e filosófica, didática é a sua maneira de recobrar o fôlego quando se liberta

do peso das suas reminiscências. Por outro lado, a morte é percebida por ele como uma nova

realidade em que os sinais do envelhecimento constituem os reflexos sobre as coisas e sobre

os  homens.  Uma estilística  fisiológica  nos  levaria  ao centro  de sua criação.  Em vista  da

tenacidade com que as reminiscências são preservadas no olfato,  não podemos considerar

acidental a sensibilidade de Proust aos odores. Sem dúvida, a maioria das recordações aparece

sob a forma de imagens visuais; mesmo as formações espontâneas da memória involuntária

são  imagens  visuais.   Segundo  Benjamin157,  para  captar  com  conhecimento  de  causa  a

vibração  dessa  literatura  temos  de  mergulhar  na  camada  mais  profunda  dessa  memória

involuntária na qual os momentos da reminiscência, não mais isoladamente, como imagens,

mas informes, não-visuais, indefinidos e densos, anunciam-nos um todo. Suas frases são o

jogo muscular do corpo inteligível que contém o esforço para erguer o que foi capturado. O

sofrimento de Proust encontra seu lugar no processo da obra graças a um furor sem desejos e

sem remorsos.  

                   Importante também é citar os comentários de Auerbach 158 para quem a Recherche

é uma obra vasta, preciosa em seu tecido verbal e alguma espécie de mágica fez com que

fosse lido por centenas de milhares de europeus. No seu texto predomina, segundo Auerbach,

uma conversa vazia  que pode envolver  árvores  ou despertar  na manhã,  mas que também

envolve uma variedade de formas íntimas da sensibilidade presente em cada frase. Trata-se de

um texto imutável, histórico, representando a sociedade parisiense por volta de 1900. Mas a

Recherche,  também  é  marcada  pela  cadência  de  suas  frases.  Frases  nervosas,  pedantes,

receosas e perspicazes. A obra não tem nada de universalmente válido, mas seu narrador é

extremamente singular em suas ideias fixas. Estamos diante de um romance baseado num

firme  esquema  sociológico  desgastado,  numa  capacidade  de  observação  hiperaguçada,

coerente,  mas  anticonvencional  e  de  poucos  motivos  e  acontecimentos.  Na  Recherche,  o

mundo terreno sempre parece ter uma substância desconhecida e inexplorada.

                  Auerbach sustenta também que a narrativa de Proust é simplíssima e voltada para a

realidade verdadeira, e não teatral. Sua monomania seria tão forte que reconfiguraria o mundo

157 1988, p. 48.

158 2007, p. 333- 339.
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sem qualquer expediente exterior, bastando-lhe apenas dar vazão aos próprios sentimentos. O

narrador proustiano desfruta de uma posição social privilegiada, mas também é portador de

uma doença que o incomoda. Tem grande inteligência e acesso a obras de grande qualidade,

mas tem dúvida da sua capacidade de ser escritor. Esses são alguns dos contrastes proustianos.

O escritor poderia ter dado uma vida mais feliz ao seu narrador, mas talvez fosse necessário

lembrar que a vida compreende o infortúnio enquanto vai passando. O narrador proustiano é

de uma intelectualidade notável tanto quanto obsoleta, característica de um período burguês

do pré-guerra. Auerbach trata de dizer que o eu do romance não é o de Proust. O narrador

também é capaz de avaliar com minúcia o caráter das pessoas bem como amar o que não

possui  ou  o  que  teme  perder.  Quase  sempre  está  com  ciúme  e  a  observar  os  desvios

homossexuais dos outros. Para Auerbach, não é possível descrever os personagens proustianos

com uma rápida paráfrase sem destruir sua riqueza. A Recherche parece não ter propósito e

nem composição, seus personagens não são forçados a fazer nada em prol do enredo, o que

lhes garante liberdade de se mover conforme sua natureza. Se ela parece não ter propósito,

com certeza não tem plano pragmático. A forma extravagante tem autonomia e parece não se

perceber a mão do escritor. A obra seria uma crônica da rememoração, no lugar de sequências

temporais  empíricas  temos  uma  conexão  secreta  de  acontecimentos.  Os acontecimentos

passados já não detêm poder sobre o narrador, por isso não há clímax pragmático, ou seja, não

há  momento  de  tensão  modelar,  facilmente  identificável,  não  existe  final  arrebatador  ou

reviravoltas desconcertantes. A crônica da vida interior flui com equilíbrio uma vez que é feita

de rememoração e auto-observação.

                 Por outro lado, para Barthes, Em busca do tempo perdido é a história de uma

escrita,  é  também o nascimento de um livro que não conhecemos, mas cujo anúncio é  o

próprio livro de Proust.  Esse nascimento se daria em três atos. O primeiro é a vontade de

escrever do narrador. O segundo, que toma a maior parte da  Recherche, é a impotência de

escrever.  Tal  impotência  se  apresenta  em três  cenas.  Norpois  apresenta  ao  narrador  uma

imagem desanimadora de literatura. Uma passagem no Diário dos Goncourt lhe confirma, por

comparação, sua impotência para transformar a sensação em notação. Por fim, dentro do trem

que o traz de volta a Paris, o narrador sente indiferença diante da beleza de três árvores no

campo. Mas, na matinê da Duquesa de Guermantes, ele retoma sua iniciativa de escrever. O

terceiro ato ocupa todo  O tempo redescoberto,  compreendendo também três episódios. As

reminiscências da felicidade (como o calçamento irregular do pátio ou a própria madeleine); o
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segundo é o que  Barthes  considera  o essencial  da  teoria  proustiana  da Literatura,  pois  o

narrador se empenha em explorar os sinais que recebeu, em compreender o “mundo e o Livro,

o Livro como mundo e o mundo como Livro” 159; o terceiro, o narrador percebe que pessoas

que não via há muito tempo envelheceram (o tempo devolve a escrita, mas ameaça retirá-la,

dado que o narrador teme não viver o suficiente para terminar sua obra). Ele, na verdade, só

concluirá a obra se conseguir se retirar do mundo, de vida mundana, para salvar a vida de

escritor. 

                  Segundo Barthes 160, o próprio Proust teria tido um desejo precoce de escrever

seguido  de  tateamentos.  Os  livros  teriam  fascinado  e  decepcionado  o  escritor  tal  como

Bergotte ou os Goncourt fascinaram e decepcionaram o narrador. Barthes, no entanto, não

procura esclarecer a obra de Proust por sua vida (procedimento utilizado por Sainte-Beuve,

como veremos), mas ele trata de atos interiores ao próprio discurso poético, e não biográficos,

portanto, não importando se esse discurso é do narrador ou de Proust. Barthes sustenta que à

fundação  da  escrita  pela  reminiscência  do  narrador  corresponda  em  Proust  a  alguma

descoberta própria a fundar toda a escrita da  Busca. O elemento que não é biográfico, mas

criador e que reúne toda obra. Os discursos do narrador e de Proust, são homólogos, mas não

análogos. O narrador vai escrever, e esse futuro o mantém numa ordem da existência, mas não

da palavra. Por outro lado, Proust escreve com as categorias da linguagem, e não com as do

comportamento. A reminiscência pertence ao mundo e não pode ser diretamente uma unidade

do discurso e nem da poesia.  Mas esse traço linguístico,  tal  como a reminiscência,  pode

constituir  a  essência  dos  objetos  romanescos.  Esse  poder  constitutivo  pode  ser  visto  nos

nomes próprios. 

                  O Nome próprio apresenta três características que o narrador reconhece na

reminiscência.  A primeira  é  o  poder  de essencialização,  uma vez  que  ele  designa  um só

referente, e não vários. A segunda é a da citação, dado que descreve a essência encerrada no

nome. A terceira é o poder de exploração, pois o Nome próprio se desdobra (e é explorado)

exatamente como se faz com uma lembrança. O Nome próprio é de alguma maneira a forma

linguística da reminiscência. Para Barthes, o acontecimento poético que “lançou” a Busca foi

a  descoberta  dos  Nomes.  Nomes  como Combray e  Guermantes  já  constavam em  Contra

159 Barthes, 2004, p. 145.

160 2004, p. 146.
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Sainte-Beuve, mas somente entre 1907 e 1909 é que foi constituído o sistema onomástico da

Busca e a obra se escreveu. A obra de Proust descreve um aprendizado formado por ilusões e

decepções. Disso nasce a verdade e a escrita. O narrador também interroga os signos emitidos

pela arte,  pelo ser amado e pelo ambiente que frequentava.  Barthes defende que o Nome

próprio  é  um signo que se oferece  à  exploração à  decifragem,  é  um meio  onde se  deve

mergulhar e é também um objeto precioso. 

                  O Nome próprio, diferente do nome comum que entrega um sentido por sintagma,

é abundante em sentido. O Nome próprio proustiano é uma rubrica inteira de dicionário. Por

exemplo, o nome Guermantes cobre tudo que a lembrança, o uso e a cultura podem colocar

nele; é um Nome que não conhece restrição seletiva, e o sintagma em que está colocado lhe é

indiferente. A espessura semântica do nome proustiano lhe deixa muito próximo da palavra

poética. O próprio narrador destacará que Parma estará composta pela suavidade stendhaliana

e o reflexo das violetas. Balbec tem dois sentidos simultâneos, o de arquitetura gótica e o de

tempestade no mar. O Nome é canalizável e contém várias “cenas”. Essas “cenas” surgirão de

forma descontínua, mas formarão uma pequena narrativa, pois contar é interligar por processo

metonímico,  um  número  reduzido  de  unidades  plenas.  Balbec  encerra  várias  cenas  e  o

movimento que as une em um sintagma narrativo.  Barthes161 advoga que,  sendo o Nome

próprio uma catálise de riqueza infinita, pois agrupa vários sentidos e várias descrições, é

possível dizer que poeticamente toda Busca saiu de alguns nomes. 

                  Por um lado, o narrador acredita decifrar os nomes que lhe são dados e vê uma

afinidade natural entre significante e significado. O romancista, por sua vez, deve procurar na

tabela geral dos fonemas alguns sons concordes com a combinação dos vários significados do

nome. Um descodifica, outro codifica. Para Barthes162, Proust teoriza a arte do romancista e,

para ele, o nome próprio é uma simulação. Manter um sistema de nomes era, para Proust,

sustentar as significações do livro, o arcabouço de seus signos e sua profunda sintaxe. O nome

proustiano  dispõe  das  dimensões  do  signo,  pois  pode  ser  lido  isoladamente,  como  uma

totalidade de significações ou como uma ausência, uma vez que o signo designa o que não

está presente. O nome próprio em Proust resume toda linguagem, pois sua estrutura coincide

com a da própria obra, pois o avanço nas significações do nome, como faz o narrador, é uma

161 2004, p. 151.

162 2004, p. 157.
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iniciação no mundo, é decifrar essências. Os signos do amor e da mundanidade são feitos das

mesmas etapas que os nomes, dado que entre a coisa e sua aparência se desenvolve o sonho

tal como entre o referente e o significante está o significado. O nome não é nada se vinculado

diretamente ao referente, não é nada se não atingir sua natureza de signo. O significado é o

lugar do imaginário e o escritor trabalha sobre a relação entre significante e significado, ou

seja, sobre o signo (e não sobre a relação entre a coisa e sua forma).          

                  Para Genette163, não encontramos em Proust lentos avanços, vistos em Balzac ou

em Zola, que manifestam a renovação do “corpo social”. Sabe-se que Proust não representa a

sociedade, mas o mundo ou a mundanidade de vários mundos (aristocracia, boêmia burguesa,

província,  domesticidade).  Nesses  mundos  não se  exercem as  leis  sociais  estimadas  pelo

século XIX, mas apenas decretos da opinião vistos nos caprichos de Oriane bem como nas

manias de Françoise. Tais decretos não procedem de uma história, ou seja, de uma evolução

que tem em si um sentido, mas eles procedem de uma moda cujo valor está, em cada etapa,

numa novidade radical e sem memória (a “última” Oriane apaga as precedentes). Por outro

lado, o esnobismo é uma forma indiferente ao conteúdo. Assim, o Caso Dreyfus ou a Guerra

estruturam a sociedade em torno de novos valores (como o antissemitismo e a germanofobia).

A hierarquia é mantida tendo seus critérios modificados constantemente. A técnica de redação

de Proust não é revolucionária. Seus mestres são Balzac, Dostoiévski, Eliot, Dickens e Hardy.

Pode-se  mencionar  também  Sévigne  e  Saint-Simon  como  influências  a  sua  narração;

Chateaubriand e Ruskin na descrição; este último, e talvez Bergson, para a dissertação. A

Recherche se apresenta como uma sucessão de cenas, retratos e digressões ligados pelo fio do

“romance de formação”, ou seja, amores infantis, estreia na sociedade e descobertas literárias.

                  Nos romances, a ação se desloca de um cenário a outro que, na maioria das vezes,

é neutro e não aderem à narrativa.  Mas, em Proust,  os lugares são ativos, prendem-se às

personagens, penetram na trama: Combray sai de uma xícara de chá e se encontra encerrada

em um quarto de Paris. Seus “dois lados” constituem a base de visão de mundo do narrador e

em  O Tempo redescoberto, mostram-se próximos, reunidos simbolicamente na Senhora de

Sainte-Loup.  Genette,  citando  Maurice  Blanchot,  afirma  que  este,  comentando  sobre  as

relações  entre  Jean  Sateuil e  a  Recherche,  diz  que  Proust  se  afastou  aos  poucos  de  sua

intenção  inicial,  que  era  escrever  um  “romance  de  instantes  poéticos”.  No  entanto,  tais

163 1972, p. 57-58.
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instantes se degradaram em cenas e as aparições em retratos e descrições, fazendo o poético

se tornar romanesco. Mas a Recherche, ao mesmo tempo em que é obra, é tratamento da obra.

Ela é fim e é gênese, é procura do tempo perdido e oferta do tempo recuperado. Trata-se de

uma obra incompleta. Cada momento nos será dado duas vezes, uma, como nascimento de

uma vocação, outra, como exercício desta vocação e o livro que se leu está para ser escrito e o

livro  que  será  escrito  é  mais  ou  menos  o  que  se  acabou  de  ler.  Assim  Genette 164 cita

novamente Blanchot: a Recherche é uma obra “acabada-inacabada”  .

                 Algumas ideias dos comentadores guardam semelhança com as de Deleuze. Por

exemplo,  Benjamin  menciona  a  doença  e  a  disposição  do  autor  como  motivadores  da

construção  da  Recherche.  Uma motivação  que  incluía  dias  e  mais  dias  de  trabalho para,

segundo ele, não se esquecer nada. Mas o que estaria na obra não seria a vida de quem a

viveu, mas o fruto de um tecido de rememoração. Auerbach também trata de dizer que o “eu”

da  Recherche não é o do autor. Barthes também segue a mesma linha ao afirmar que não

comenta a obra de Proust pela sua vida, e sim pelo seu discurso poético, e que a reminiscência

pertence apenas ao mundo. A coincidência do pensamento desses comentadores com o de

Deleuze parece sugerir uma preocupação comum: a de não permitir que a  Recherche seja

interpretada  como  um livro  de  memórias.  Tal  elemento  é  a  base  do  nosso  trabalho  e  o

debateremos mais adiante, mas, de forma geral, a consequência negativa de imaginar a Busca,

como menciona  Barthes,  como um livro  de  memórias  é  não  dar  a  devida  importância  à

presença do signo, das sensações ou do discurso poético. Citando novamente Benjamin165, ele

afirma que Jaques Rivière notou que a Recherche parece não ter nada previamente construído,

mesmo diante de um plano. Auerbach nos diz que a Recherche não tem um propósito, plano

pragmático ou composição, uma autonomia que não permite ver a “mão” do autor. Já tratamos

o assunto, mas parece-nos que os comentadores constatam o tipo de escrita que influenciou

Deleuze. Ela tem por princípio a falta de relações preestabelecidas e autonomia das partes,

características vistas na “segunda fase” dos trabalhos do filósofo. Tal como Deleuze, Barthes

relembra o aprendizado, ilusões e decepções presente na Recherche, bem como a presença dos

signos na obra, o Nome próprio seria, portanto, um signo que pode ser explorado e decifrado. 

164 1972, p. 63.  

165 1986, p. 47.
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Literatura e realidade.  

                  As várias notas e comentários de posfácio da edição que usamos da Recherche

discutem a influência de personalidades verídicas nos personagens criados por Proust. Por

exemplo, a condessa de Greffulhe (1860-1952) é considerada provável inspiradora da duquesa

de Guermantes. O marquês de Modène e Charles Haas seriam os modelos para Swann. O

príncipe  Polignac  (1834-1901),  amigo  do  escritor,  teria  algumas  de  suas  características

presentes  em Saint-Loup.  Robert  de  Montesquiou seria  modelo  para  o  Sr.  de  Charlus.  A

própria Françoise é, ao mesmo tempo, ficcional e empregada de Proust e a cidadezinha de

Illiers teria inspirado muito a criação de Combray. Podemos destacar também a convivência

entre personagens verídicos e ficcionais: a rainha de Nápoles (1841-1925) frequentava o salão

dos Verdurin, e a Sra. de Guermantes fazia compras com a duquesa de Manchester (1858-

1909). Além disso, outros elementos precisam ser mencionados nessa relação entre literatura e

realidade: os fatos históricos presentes na obra (como a I Guerra Mundial e o Caso Dreyfus), a

classe social representada na Recherche e as relações entre Marcel escritor e Marcel narrador

(inclusive sabemos que Proust166 tinha problemas de saúde tal como seu narrador). A questão

seria, então, “Por que a Recherche não seria, de fato, apenas uma literatura realista, que Proust

criticava, ou um simples livro de memórias?”

                 Sobre a relação entre a realidade e a literatura, seria importante apresentar o

seguinte comentário de Barthes167. Ele afirma que conhecemos o real por meio de seus efeitos

(mundo físico),  de suas funções (mundo social)  ou de fantasmas (mundo cultural).  O real

nunca é mais do que uma inferência, e quando se copia o real estamos apenas escolhendo uma

inferência.  Assim,  o realismo está  submetido a  uma escolha e  o realismo literário a  uma

condição mítica. A literatura é linguagem, pois seu ser está nela. A linguagem é um sistema de

sentido anterior a todo tratamento literário. Antes de ser literatura, esse sistema de sentido

implica a particularidade da substância, as palavras, o descontínuo e a seleção. Falando-se da

cama,  da  janela  e  da  cor  já  estamos  recortando esse  contínuo diante  de  cada  um.  Essas

palavras são também valores, e seu sentido nasce talvez menos de sua relação com o objeto

que significam do que da relação com outras palavras, que são, ao mesmo tempo, vizinhas e

166 1988, p. 21.

167 2009, p. 78-79. 



87

diferentes.  Essa  zona  de  sobressignificação,  de  significação  segunda,  é  onde  existe  e  se

desenvolve  a  literatura.  Com  relação  aos  outros  objetos,  a  literatura  é  irrealista,  ou,  se

quisermos, ela é o próprio irreal. Como não se apresenta como uma cópia analógica do real, a

literatura é  a  consciência  do irreal  da linguagem. A literatura mais  “verdadeira”,  segundo

Barthes, é a que se sabe mais irreal, na medida em que se sabe linguagem e procura um estado

intermediário  entre  as  coisas  e  as  palavras.  O realismo não é  a  cópia  das  coisas,  mas  o

conhecimento da linguagem e a obra mais “realista” não será a que “pinta” a realidade, mas a

que usando o mundo como conteúdo explorará a realidade irreal da linguagem. A linguagem

constitui uma reserva de criação muito rica, e a exploração dessa riqueza não é um privilégio

poético em que a  poesia  se  ocupa com as  palavras  e  o  romance com o “real”,  mas toda

literatura  é  problemática  da  linguagem.  A  literatura  clássica  foi  a  exploração  de  uma

racionalidade arbitrária da linguagem; a poesia moderna a de certa irracionalidade; o Novo

Romance,  a  de  uma opacidade.  Segundo  Barthes,  todas  as  subversões  da  linguagem são

experiências  rudimentares,  e  o  infinitamente  rico  da  literatura  talvez  seja  encontrado  nas

falsas racionalidades da linguagem.

                  A discussão sobre quais personalidades verídicas foram inspiração para qual

personagem é importante dentro do universo da Recherche, mas é importante também lembrar

que tais características inspiradoras são elementos no quadro criado pelo escritor. Por outro

lado, as personalidades verídicas que aparecem no livro são lançadas no mundo da ficção, e

neste  o  que  vale  são  as  relações  instauradas  por  eles,  ou  os  perceptos  e  afectos  que

experimentam, usando a expressão deleuzeana. Mesmo personalidades verídicas agora estão

submetidas a esses elementos. Pessoas reais foram moldes ou influências para personagens,

mas  essa  frase  indica  que  não  foram pessoas  reais  que  viveram as  situações  criadas  por

Proust.  Foram  personagens.  Realmente  personalidades  verídicas  “contracenam”  com

personagens  em  situações  criadas  por  quem  escreve.  Nestas,  as  relações  são  abaladas,

contradições são expostas, os comentários são mundanos e pouco consistentes e argumentos

se  mostram  maldosos  e  preconceituosos,  mas  em  todos  esses  casos  foram  criados

artisticamente. Como mencionamos anteriormente, a diferença entre Montesquiou e o Sr. de

Charlus é a mesma entre o cão que late e o Cão constelação celeste. 
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                  Sobre essa relação entre literatura e realidade, talvez seja importante também citar

os comentários de Codina168 em que ela relata que Proust, em carta a Jacques Rivière169, de 6

de fevereiro de 1914, tenta desfazer o mal-entendido que se seguiu à leitura de No caminho de

Swann. Proust afirma que a Recherche não é uma coleção de lembranças de dias vividos, mas

uma construção que tem por objetivo a busca pela verdade, à qual, como é possível supor, ele

terá acesso com seu amadurecimento ao longo da obra. Sobre a perspectiva da teoria dos

signos, Deleuze dirá que essa verdade se encontra também na descoberta das essências e do

tempo em estado puro. A comentadora também destaca a ideia de que o romance não deve

descrever  fatos,  mas  narrar  como  foram  vividos,  no  sentido  de  como  foram  sentidos  e

pensados. Essa última frase parece deixar clara a necessidade de desvincular a literatura da

descrição  de  fatos.  Também  deixa  evidente  que  os  acontecimentos  aparecem  como  não

poderiam ter sido vividos, pois sua verdade resulta de uma elaboração narrativa, em que a

realidade do fato é posta em questão. Na Recherche, a verdade não estaria em uma erudição

vazia que gira em torno de assuntos metafísicos, mas na verdadeira tradução dos estados de

impressão.  A descrição  verdadeira  do  acontecimento  tornará  falso  o  verdadeiro  sentido

tomado como do ponto de vista da verdade artística. O sentido não será atingido por meio de

uma verdade da realidade descritiva, mas da verdade da narração.

                  Além das personagens verídicas, a Recherche também nos apresenta alguns fatos

históricos e o Caso Dreyfus é um deles. Gostaria, de forma resumida, de apresentar os fatos

deste evento170. O capitão francês Alfred Dreyfus (1859-1935), judeu, é condenado em 1894

pela acusação de traição por enviar documentos secretos ao adido militar da Alemanha. É

condenado à prisão perpétua na ilha do diabo na Guiana Francesa, mas, em 1896, o tenente-

coronel  Picquart,  consultando o dossiê  da condenação,  constata  a  semelhança da letra  do

dossiê com a do comandante Esterhazy. O Estado-maior tenta abafar a revelação e Picquart é

afastado  de  suas  funções.  Mas  a  campanha  que  questionava  a  condenação  já  estava  nos

jornais. E é num deles, o  L´Aurore,  que Émile Zola publica a carta “J´accuse” pedindo a

revisão  do  processo.  Logo  após  um manifesto  também pedindo  a  revisão  do  processo  é

assinado por nomes como o próprio Zola, Anatole France e Marcel Proust. A propósito, o pai

de Marcel Proust não apoiava a revisão, exatamente como o pai do narrador. Uma revisão de

168 2007, P. 34-35.

169 Jacques Rivière (1886-1925) foi romancista, crítico e editor.

170 Proust, 2008, p.622-637.
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fato acontece em 1899, mas, mesmo assim, Dreyfus é condenado a 10 anos de prisão. Logo

depois, o presidente recém-empossado Émile Loubet assina um ato de perdão e liberta-o, ou

seja, ele não é oficialmente inocentado. Esse julgamento só é anulado em 1906, quando o ex-

capitão é reintegrado ao Exército como comandante, mas sua inocência só é reconhecida pelo

Exército francês em 1995. 

                  Certamente existe uma diferença entre descrição de um fato histórico e tal

elemento  em uma obra  de  literatura.  Como dirão  Deleuze  e  Guattari171,  o  que  realmente

importa não é a opinião dos personagens tendo como perspectiva seus tipos sociais e seu

caráter, e sim as relações de contraponto, os compostos de sensações e devires que instauram.

Proust não se limita, portanto, aos eventos históricos do caso ao mencioná-lo na Recherche.

Um dos seus  impactos  na vida  dos  personagens se dá com o pai  do narrador,  que  ficou

surpreso e indignado com seu encontro com a Sra. Sazerat172; ela era relativamente pobre, o

que reduzia sua vida em Paris a raras temporadas nas casas de amigas. No citado encontro ela

se  limitou  a  um cumprimento  gelado;  num encontro  num salão  com a  mãe  do  narrador

também não estendeu a mão e sorriu vagamente. Depois, descobre-se que a Sra. Sazerat era

dreyfusista e o pai do narrador não. Outro que inicialmente apoiava a revisão era Robert.  O

Sr. de Guermantes comenta que esse fato causou revolta no clube de Jockey em que o jovem

se proporia a  sócio.  É importante  lembrar a existência de vínculos militares desse último

personagem. Tal posição pode ter influência do fato de Rachel ser judia. Futuramente, Robert

deixará de ser dreyfusista. 

                  Quanto a Sra. de Guermantes, achava que todas as pessoas se tornavam maçantes

quando abordam a questão e que isso não tinha importância para ela, pois não havia judeus

em suas relações, o que não era necessariamente verdade, afinal, era amiga de Swann. Claro,

este último era a favor da revisão e comenta ao narrador que mesmo sua saúde não estando

tão mal, aceitaria com resignação o que podia acontecer, mas lamenta apenas a possibilidade

de morrer antes da conclusão da questão Dreyfus173. Por outro lado, Odette, no salão da Sra.

de Villeparisis, afirma-se como anti-dreyfisista, apesar da origem do marido.

171 1997, p. 243.

172 Proust, 2007, p. 156.

173 Proust, 2008, p. 145.
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                  O Sr. de Guermantes acredita que o procedimento de Swann foi inqualificável ao

se  declarar  dreyfusista;  ele  considerava  Swann  um  espírito  positivo,  cercado  pela

consideração geral. O Sr. de Guermantes se sentiu enganado. Segundo ele, Swann deveria ter

desaprovado abertamente os judeus, pois, após ter recebido a amizade dos Guermantes, ele

deveria condenar Dreyfus independentemente da opinião que tivesse sobre ser ele culpado ou

não.  O  importante  seria  a  gratidão,  e  não  a  opinião.  Era  uma  ingratidão  de  Swann  ser

dreyfusista e a Sra. de Guermantes sabia que Swann era judeu, mas esperava que ele fosse um

“judeu distinto”, por ser francês; ela acreditava que um judeu poderia ser francês se fosse

honrado e educado. Culpado ou não, Dreyfus não pertencia ao seu meio; não estava em jogo a

verdade dos  fatos.  O que indignava o Sr.  de Guermantes  era  menos uma imoralidade de

Swann frente ao Caso Dreyfus do que desrespeitar seu próprio nome com desatinos que os

preceitos  da  família  não  devem admitir.  Que Saint-Loup fosse  dreyfusista,  mesmo sendo

sobrinho do Sr. de Guermantes, não causava tanta dor, pois este era considerado um jovem

cujas ações não causariam espanto, entretanto, Swann era considerado um homem ponderado.

Finalmente,  podemos citar  o  Sr.  de Charlus  que,  em aberta  demonstração de  intolerância

contra os judeus, comenta a ironia do escritório do pai e Bloch, que era judeu, ser na rua dos

Mantos Brancos, em Paris, destacada como rua de ordens religiosas; destaca também que

próximo a ela existe uma rua que seria reservada aos judeus, “Lá é que deveria morar o Sr.

Bloch”, pois “Um gueto é tanto mais belo quanto mais homogêneo e mais completo” 174; frase

que hoje, mais de 70 anos após o fim da II Guerra, soa muito perversa. Talvez Proust (que

também tinha origem judaica por parte de pai) pretendesse mesmo demonstrar a perversidade

da frase e o conservadorismo de uma classe. 

                  O escritor, no prefácio do livro do pintor Jaques-Emile Blanche, diz que não se

lembra em qual salão o conheceu: no salão da Sra. Straus, no da princesa Mathilde ou da Sra.

Baignières, ou seja, não era estranho ao escritor esse tipo de convívio social175. Sobre como

Proust  descreve  esta  classe  abastada  e  seus  costumes,  torna-se  importante  citar  Walter

Benjamin176.  Segundo o filósofo,  no que diz  respeito ao século XIX, não foi Zola e  nem

Anatole France, mas Proust, o frequentador de salões, quem ouviu as mais extraordinárias

confidências. Somente Proust fez do século XIX um século para memorialistas. O que era

174 Proust, 2008, p. 579.

175 Proust, 1994, p. 44.

176 1986, P. 41-45.
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antes dele uma simples época se converteu num campo de forças nas quais surgiram variadas

correntes.  Proust, entretanto, não tinha o mesmo esnobismo que denunciava, e sua obra não

era mera “questão francesa”. Se for verdade que os problemas dos indivíduos que serviram de

modelo para Proust provêm de uma sociedade saturada esses problemas não são os problemas

do autor.  Ele  se  propõe a  reconstruir a  estrutura  da  alta  sociedade sob a  forma de  uma

fisiologia da tagarelice.  Seu gênio cômico destrói  todas  as  máximas e  preconceitos dessa

sociedade: o riso estilhaça a unidade da família, da personalidade, a ética sexual, as pretensões

da burguesia e a honra estamental. O lado subversivo da obra de Proust tem na comédia sua

força; pelo riso ele derruba o mundo. O importante não é aprender a ouvir as explicações

prolixas que, à primeira vista, poderiam ser resumidas em poucas palavras, mas aprender que

essas palavras fazem parte de um jargão regulamentado por critérios de casta e de classe não

acessíveis a estranhos. Proust se apaixonou pela linguagem secreta dos salões e improvisou

uma linguagem cifrada. Nos últimos anos de vida de salão, desenvolveu o vício da lisonja e

da curiosidade. Ele tinha o sorriso da curiosidade de um parodista. 

                  Ortega y Gasset afirmou que os personagens proustianos têm uma existência

vegetativa, pois aderem tenazmente ao seu torrão social, influenciados pelo sol feudalista. Por

outro lado, para Benjamin havia um elemento detetivesco em Proust: as pessoas da classe alta

eram para ele um clã de criminosos, uma quadrilha de conspiradores que ela exclui todos os

que participam da produção,  ou pelo menos exigem que se dissimulem, por  trás  de uma

gesticulação  semelhante  à  ostentada  pelos  perfeitos  profissionais  do  consumo.  Benjamin

também afirma que a análise do esnobismo é mais importante que a apoteose da arte, é o

ponto alto da crítica social proustiana, pois a atitude do esnobe é a contemplação da vida,

coerente e organizada. Proust descreveu uma classe obrigada a dissimular sua base material e

que precisa imitar um feudalismo sem significação econômica,  e por isso utilizável como

máscara da grande burguesia. Com isso, Proust não se pôs a serviço dessa classe.  

                  O último ponto que trata da relação entre realidade e literatura (que trata da própria

relação entre Proust e sua obra) será introduzido por Genette177, que acredita que o pastiche

dos  Goncourt  seja  o  lugar  onde  se  encontra  sua  própria  impossibilidade.  No  diário  dos

Goncourt se encontra um relato de um jantar na casa dos Verdurin com vários personagens da

Recherche.  A ficção é  lançada à crônica,  aventura apenas possível na ficção dado que os

177 1972, p. 61.
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personagens se tornam pessoas reais com quem os Goncourt poderiam ter se encontrado. Mas,

por outro lado, tal ato seria impossível no nível da obra apreciada pelo leitor que sabe se tratar

de  uma obra  de  ficção.  A aventura  mencionada  Genette  talvez  tenha  outro  capítulo:  em

entrevista, Marcel Proust178 afirma que o personagem que narra dirá Eu, mas o escritor nega

ser ele mesmo. Porém em um trecho de A prisioneira179 Albertine usa a expressão “Meu’, ou

“Meu querido” seguido do nome Marcel. Sabemos que o nome do escritor é o mesmo do

narrador (o que não seria um problema pois, como já mencionamos, personalidades verídicas

estão sob as “leis” da arte quando entram nesse mundo). É interessante a frase que se segue:

“atribuindo ao narrador o mesmo nome que o autor deste livro, daria :” Meu Marcel”,” Meu

querido Marcel “180. Para abordar esse trecho, sugerimos duas hipóteses. A primeira defende

que, nesse momento do livro Marcel escritor é Marcel narrador. Desmentindo o que disse na

sua entrevista, um se torna o outro, mesmo que somente por meio de uma única frase.  A

segunda nos mostraria que o narrador está escrevendo sua obra e dá ao narrador que criou o

seu nome: Marcel. Sendo assim, estaríamos diante da obra que o narrador acreditava não ser

capaz de escrever. Tal obra tem como base as memórias do narrador que prontamente nos

conta  agora?  Estaríamos  diante  de  uma  literatura  realista,  o  oposto  do  que  escreveu  e

defendeu Marcel Proust? É possível discutir todas as implicações destas hipóteses, que com

certeza são muitas, mas gostaríamos de destacar apenas que todas estas discussões, toda esta

“confusão” (dois elementos que se fundem - literatura e realidade), só serão possíveis, pois a

Recherche não é baseada nas memórias nem no vivido; esta “brincadeira” proustiana só é

possível no mundo da arte (ou na ficção como menciona Genette) não no da memória ou do

cotidiano.  

Conclusão.

                  Como vimos, a Recherche pode ser interpretada como um mundo dos signos ou

das sensações, como demonstra Deleuze, mas nunca foi uma narração de fatos históricos, de

178 2006a, p. 511.

179 2006a, p. 87.

180 Proust, 2011, p. 87. 
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memórias, de situações vividas, de exposição do mundo e do caráter do escritor.  Deleuze

deixa  isso  claro,  bem  como  Proust.  Talvez  por  esse  motivo,  em  duas  interpretações

deleuzeanas tão distantes no tempo, tão diferentes entre si (signo e sensação), permaneçam

com um elemento em comum: ao afirmarem que a memória não é o elemento principal da

Recherche.  Ao deixarem a  memória  em segundo plano,  destacam-se  outros  elementos:  o

sentido por trás de um objeto, o que não é ligado ao vivido, como sublinha Deleuze, ou à

própria criação artística, como nos lembra Proust. Tais elementos podem nos ajudar a evitar

uma ideia que, mesmo em relance, poderia ter sido considerada por quem leu a obra: Marcel

Proust frequentou salões, conheceu pessoas, presenciou fatos, amadureceu como escritor e

finalmente retratou tudo no seu livro. Evidentemente, isso contradiz o que Deleuze e o próprio

Proust escreveram nas obras que citamos no nosso trabalho. No caso específico de Proust,

seria uma evidência de contradição manter uma posição teórica e praticar uma literatura que

criticou; Proust não parece ter cometido tal contradição.

                  Barthes diz que o acontecimento poético que lança a Recherche é o nome próprio

(Combray, Guermantes) com seu poder de essencialização, de citação e exploração, o nome

próprio seria um signo a ser explorado. Deleuze, ao falar sobre os signos, não os limita apenas

ao nome próprio, mas também nos lembra da necessidade de sua interpretação. Por outro lado,

Auerbach fala  da conversa vazia,  do desgaste de uma sociedade em determinado período

histórico.  Deleuze  também não deixou escapar  esse  tema  em suas  considerações  sobre  o

signo. Proust criou o mundo de frivolidades de um grupo social, das lembranças do passado,

dos amores e das artes:  tais  mundos foram identificados por Deleuze em seus signos.  Os

signos  são os  que nos  dão a  verdade,  mostram a importância  do acaso e  a  limitação da

inteligência  e  da  filosofia.  Seu  representante  mais  destacado,  os  signos  da  arte,  têm seu

sentido em si mesmo, tem sua autonomia. Nesse signo a essência se mostra de forma mais

clara;  a  verdade desse tipo de signo se apresenta na forma de sua imaterialidade,  no seu

sentido espiritual (a imaterialidade já está em sua própria estrutura: signo imaterial, sentido

espiritual). O mesmo não acontece, por exemplo, com os signos sensíveis que dependem da

memória e remetem a uma explicação material. A materialidade é justamente o que não está

presente nos signos artísticos, eles são a expressão do tempo absoluto, e não da perda de

tempo. Os signos mundanos são os mais “baixos” na escala dos signos, e o mundo não pode

ser mais  valioso que a  arte  como atesta  o narrador:  sua vida era  insignificante diante  da

realidade sólida de  Fedra. Os signos devem ser interpretados, como menciona Deleuze, ou
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seja, os objetos que nos são dados “escondem” um sentido que não é explícito. A memória e o

vivido são explícitos, e assim o signo nos mostra que a memória não pode ser o elemento

principal da Recherche. Enquanto descobrirmos o sentido de um signo em outra coisa, ainda

existirá matéria rebelde ao espírito, ou seja, a Combray que surge com a madeleine não é um

processo  profundo,  mas  apenas  mais  uma  analogia.  Talvez,  ou  não  por  acaso,  Deleuze

coloque esse episódio entre os signos sensíveis. 

                  Escrever com blocos de sensações é justamente não priorizar a memória. É o que

Proust faz: escreve com blocos de perceptos e afectos, com o que não é nem a percepção e

nem afecção. Podemos especular que como Wolfe ergue um monumento da solidão e das

vidas esquecidas dos homens do velho Catawha, a partir dos seus diálogos, talvez as opiniões,

conversas  dos  personagens  de  Proust  também  sigam  esse caminho  de  construção  de

monumentos. Mas quais seriam tais monumentos? Os monumentos das regras mundanas de

uma parte sociedade e seu exibicionismo, das leis do amor em suas várias formas, da grandeza

da  arte.  Deleuze  afirmou  que  na  literatura  o  que  interessa  não  são  as  opiniões  dos

personagens, seus tipos sociais e seu caráter. O que interessa são as relações de divergência,

de contradição, de contraponto, e nisso as conversas de salão da Recherche são exemplares.

Assim, esse romance proustiano não é baseado nos fatos dos salões, mas nos contrapontos e

sensações. Não estamos negando a experiência de Proust nesses círculos, que, de fato, foi real,

mas esses círculos foram  recriados em sua obra com os elementos citados. A memória se

limita a trazer para o presente o que de fato se passou, e não é o elemento primordial na

Recherche; o que interessa são as relações de contraponto.  A memória não nos dará um ciúme

mais importante que o amor e um amor homossexual tão ou mais presente e original que o

heterossexual; ela não tornará sensível o tempo. Elementos que Deleuze e Guattari valorizam

– a gagueira,  o tremor -  estariam comprometidos em sua estrutura se a memória fosse o

elemento  principal.  Da  mesma  forma  que  o  signo  artístico  não  carrega  traços  de

materialidade, a sensação (em relação aos sentidos, à reação e à excitação) não carrega traços

de materialidade. O vivido dá pouca margem para o aparecimento dos signos, dos afectos e

perceptos, e a memória reviveu os fatos que foram apenas descritos; ela apena vai trazê-los de

volta, e isso se confirma como verdade, uma vez que a “memória involuntária de Proust”, a

que ele atribui capacidade estética, é negada por Deleuze tanto em Proust e os signos quanto

em O que é a filosofia?. 
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                  A partir do fato de Proust ter escrito Contra Sainte-Beuve, certamente poderíamos

fazer uma pergunta: “Sendo contra Sainte-Beuve é em favor do quê?”. Proust critica Sainte-

Beuve por se dedicar em seus escritos à mulher de trinta do mundo real, e não na mulher de

trinta de Balzac, a que é verdadeiramente criação artística. Era a favor deste último elemento

que o livro foi escrito, a favor da criação artística. Ao falar sobre o método de Saint-Beuve, e

não sobre o próprio crítico, Proust se posiciona como pensador das ideias, e não de pessoas,

além disso,  suas  discordâncias  ajudam a  dizer  o  que  é  a  crítica  e  a  arte.  Apresentar  os

comentários de Proust sobre Sante-Beuve se tornou importante, porque o primeiro acredita

numa relação direta entre fatos da vida do autor e o que ele escreve, entre o que se descobre

da vida do autor e o que está na sua obra. Dessa forma, a “conversação” não poderia passar

sem uma análise, pois ela sugere que fatos e memórias foram apenas descritas em um livro.

Separar  o  homem  da  obra,  ou  se  contrapor  à  ideia  de  que  se  fala  da  obra  de  arte

necessariamente falando da vida de seu autor, incumbência à qual Proust se prestou, é ato

necessário,  pois,  reforçando  a  ideia,  evita  que  a  literatura  se  submeta  a  descrições  do

cotidiano. Separar o homem da obra abre a possibilidade da criação artística. O método de

Sainte-Beuve é o método da limitação da literatura ao cotidiano, e criticá-lo é reafirmar os

fundamentos  da  arte,  ou  seja,  sua  não  definição  por  fatos  e  memórias.  A preocupação

proustiana com a criação artística se mostra não só quando nega o caráter memorialista do seu

trabalho, mas também quando critica Sainte-Beuve, daí o fato de Deleuze citar essa crítica em

Proust e os signos, e tal crítica ser colocada com um capítulo do nosso trabalho. O “homem

do mundo”, como diria Proust, não tem obrigação de criar, mas o “homem interior”, esse sim,

é o que é percebido e elabora cada livro. 

                  O método de Sainte-Beuve privilegia os autores ligados a uma visão de literatura

presa  ao  cotidiano.  Oportuno  lembrar  que  Barthes  fala  da  literatura  como  uma  zona  de

sobressignificado, ou seja, um domínio além dos significados comuns e primeiros da palavra,

um domínio para além do vivido e da lembrança. Sainte-Beuve se apoia no vivido, na história,

talvez porque não consiga estabelecer uma crítica voltada à obra (como pensava Proust), ou

simplesmente por estar mergulhado numa concepção positivista (como defende Unes). Para

suprir  sua  deficiência  talvez  precisasse  incluir  traços  da  personalidade  do  autor  em seus

comentários.  Talvez  Proust  pretendesse  mostrar  que  os  elementos  realmente  importantes

numa crítica e na arte não estão diretamente ligados ao cotidiano. Como a Recherche não é
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um apanhado de fatos passados, parece ser bastante coerente a crítica a uma relação direta

entre a vida dos autores e sua obra.

                  A diferença entre o homem real e um personagem pode ser gigantesca ou estelar

como aponta  Deleuze,  ou seja,  Charlus  provocou discussões,  sentimentos  -  devires  -  que

talvez seu inspirador verídico, Montequiou, jamais tenha conseguido fazer. Os inspiradores

dos  Guermantes  não  estavam envoltos  em aura  quase  divina,  nem suscitaram relações  e

pensamentos  que  não  poderiam  ser  puramente  lembrados,  puramente  vividos;  as

preocupações com a criação artística de Proust ou a sensação de Deleuze nos lembram disso.

A construção  do  personagem  e  suas  possíveis  influências  não  transformam  a  obra  em

documento de época, pois, certamente, a criação artística não é uma descrição de uma pessoa

histórica; esse personagem criado por suposta inspiração em pessoa histórica vive relações

não vividas pela pessoa histórica, ou estaria diante de realidades que não suportaria, como

lembra  Deleuze.  Os  perceptos  e  afectos  tiram  os  personagens  do  cotidiano.  O  outro

movimento comum na Recherche é a presença de pessoas históricas: suas atuações no livro

não necessariamente corresponderiam às suas ações reais; mas reais são as criações estéticas.

Por fim, Proust “brinca” com a realidade e a criação literária. Seu primeiro nome é o mesmo

de seu narrador, e há momentos em que não sabemos se quem escreve é o narrador ou o

próprio Proust (não raro em  Proust e os signos, Deleuze ilustra um pensamento de Proust

citando seu narrador), mas talvez o mais importante a se destacar é que essa discussão só seria

possível pela ousadia de “brincar” com a realidade. 

                  Podemos perceber que Proust critica a arte realista ou objetiva, e Deleuze a que se

vale do vivido e do cotidiano, ou seja, ambos se dirigem a um tipo de literatura baseada na

descrição dos fatos, da vida ou de lembranças.  Parece existir uma tendência do filósofo e do

escritor  a  dar  um  segundo  plano  às  coisas  materiais.  Claro  que  um  escritor  não  pode

prescindir  das  observações,  mas  elas  não  podem ser  o  elemento  primordial  e  o  próprio

Deleuze  afirma  que  os  dois  pecados  na  literatura  são  os  excessos  de  realidade  e  de

imaginação. Mesmo não sendo um exemplo da relação entre literatura e realidade (mas entre

música e arte) considero útil esse comentário do narrador da Recherche: o canto dos pássaros,

o som da trompa de um caçador, em Wagner, seriam incorporadas às orquestras e submetidas

às mais altas ideias musicais, mas respeitando a originalidade dessas como um fabricante de

arcas respeita as fibras,  a essência particular da madeira.  Talvez seja necessário ao artista

“manter certa distância” do real quando constrói sua obra. Se em Deleuze os artistas criam
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perceptos  e  afectos,  em Proust  o  verdadeiro  artista  é  o  que  “quebrará”  as  aparências,  a

realidade, e perseguirá a profundidade, ou seja, em ambos os casos percebemos a valorização

do esforço para criar algo diferente do real. Se Proust diz que existe em cada escritor um eu

que tem pouco a ver com o eu exterior, sendo o primeiro o responsável pela criação artística,

Deleuze, por sua vez, acredita que a sensação liberta a vida de onde é prisioneira. Tal como

Deleuze,  Proust  sugere  que a  arte  deve  se elevar  a  elementos  como impressão comum e

aparências (o que nos lembra os afectos e perceptos que excedem o vivido). Tal como Proust,

que diz que a composição varia em cada poeta, Deleuze defende que cada escritor cria seus

perceptos e afectos de forma diferente. As obras não formam uma verdade adquirida ou um

conjunto a unir obras anteriores às atuais como acontece com a ciência; Proust nos alerta

sobre  isso.  O progresso  na arte  é  a  criação de  perceptos  e  afectos,  e  não  o acúmulo  ou

aprimoramento de técnicas; dessa vez, o alerta é dado por Deleuze e Guattari. Para Proust, a

verdadeira vida, ou a realidade, é algo profundo, quase escondido, que precisa ser descoberto.

Para  ele,  a  realidade  estaria  no  interior  das  coisas  e  fora  desse  mundo  que  vivemos  e,

principalmente, precisaria ser descoberta.
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