
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

Vinteuil, Swann e o mal sagrado 
Palavras-Chave: Marcel Proust, Amor, sadismo 

 

Autora: Carolina Estefânia Simons Jacomini [IEL-Unicamp] 

Prof. Dr. Fabio Akcelrud Durão (orientador) [IEL-Unicamp] 

 
INTRODUÇÃO: 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender de que maneira o amor é pensado em Em busca do tempo 

perdido, de Marcel Proust, isto é, deduzir as “leis gerais do amor” (PROUST, 2016e, p.653). Para isso, foram 

focalizadas duas ocorrências presentes em No caminho de Swann, a cena em que a srta. Vinteuil desonra o retrato do 

pai e a história de apaixonamento de Swann por Odette. Isso porque, elas ganham desdobramentos e importância 

conforme são introduzidos outros casos de amor. 

A srta. Vinteuil tinha acabado de perder o pai, o qual havia devotado inteiramente a sua vida aos cuidados da 

filha, tendo morrido de desgosto por ver-se privado de almejar um futuro de felicidade digna a ela. Certo dia, Marcel 

espiou pela janela a moça orquestrando uma cena na qual ela e sua amiga executaram “profanações rituais” (Id., 2016a, 

p.146) ao retrato do pianista misturadas a insinuações eróticas. A certa altura, a srta. Vinteuil sentou-se no colo da outra, 

que expressou o seu desejo de “escarrar” na imagem do “velho pavoroso” (Ibid., p.146). A ação terminou com a filha 

levantando-se e, com ar triste, fechando os postigos da janela. 

Depois que Marcel assistiu ao “espetáculo curioso e divertido” (Id., 2016c, p.870), definiu uma pessoa sádica: 

é aquela que sendo naturalmente virtuosa sente um prazer sacrílego em macular tais valores. Como toda vez em que a 

filha do compositor se entregava à volúpia, tal sentimento era entremeado de “maus pensamentos”, passou a “(...) 

encontrar no prazer algo de diabólico, identificando-o com o mal.” (Id., 2016a, p.147-148) Em Sodoma e Gomorra tal 

evento é revivido quando Albertine diz que a amiga da srta. Vinteuil lhe serviu de “mãe e amiga”, confirmando as 

suspeitas de Marcel de que ela fosse lésbica, aprofundando o seu sofrimento e colocando Albertine “(...) não a certa 

distância de mim, mas dentro de mim.” (Id., 201cb, p.870)  

Em Um amor de Swann, basicamente, enquanto Swann amou Odette sentiu ciúmes dela, que, segura de tê-lo 

sempre submisso, deixou de “(...) temer desagradá-lo e até o irritar, recusando-lhe, quando lhe aprouvesse, os favores 

que ele mais desejava.” (Id., 2016a, p.256) e se tornou um ser fugidio. Certa vez, ela foi viajar e quando voltou a Paris 

não o avisou de seu retorno; tais momentos “(...) em que até se esquecia da existência de Swann eram mais úteis a 

Odette, serviam melhor para prendê-lo a ela que toda a sua coqueteria.” (Ibid., p.249) Mais para frente na narrativa, 

Odette e os frequentadores do salão dos Verdurin partiram para uma longa viagem, desta maneira, separados temporal 

e espacialmente, Swann se tornou indiferente a ela, “(...) o sentimento que experimentava por esta última, não mais 
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mesclado de dor, já não era quase amor (...).” (Ibid., p.311) Em A prisioneira, Marcel mantém Albertine cativa em sua 

casa em Paris e sobre isso reflete: 
Já não se tratava da mesma Albertine, porque ela não estava, como em Balbec, incessantemente em 
fuga em sua bicicleta, inencontrável por causa do grande número de pequenas praias aonde ia dormir 
em casa de suas amigas e onde, aliás, suas mentiras faziam-na mais difícil de achá-la; porque fechada 
em minha casa, solitária e dócil, já não era nem o mesmo o que em Balbec, ainda quando eu podia 
encontrá-la, (...) aquela criatura fugidia, prudente e astuta, cuja presença se prolongava de tantos 
encontros que ela era hábil em dissimular (...). Porque o vento marinho não mais inflava seus 
vestidos, porque principalmente, eu lhe cortara as asas, ela deixara de ser uma Vitória, era uma 
escrava incômoda de quem eu desejava livrar-me. (Id., 2016d, p.292) 

Portanto, vemos nessa passagem uma máxima que também encontramos na história de Swann, isto é, o amor está 

condicionado à perseguição de algo inacessível, “(...) só amamos o que não possuímos (...)” (Id., 2016a, p.302).  

Além dessa, em Um amor de Swann encontra-se uma segunda trilha: Swann é arrebatado pelo amor por uma 

frase, o andante da sonata para piano e violino composta por Vinteuil. Em diversos momentos ela surge, ora como a 

“ária nacional de seu amor” (Ibid., p.189), ora como sua confidente, ora como aquela que lhe fala sobre a transitoriedade 

da felicidade e da mágoa.  Quando Swann foi à recepção na casa da marquesa de Saint-Euverte enterneceu-se pelo 

pianista e tentou imaginar quais foram os tormentos que o levaram a expressar tamanho sofrimento, que apenas eles 

dois pareciam partilhar.  

Tanto pela identificação que se dá entre as duas personagens via música, quanto pelo fato de ambas amarem 

aqueles que lhe provocam dor, questionou-se se haveria relação entre sadismo, ciúme e amor e, caso houvesse, qual 

seria ela. Por meio da análise dos ecos promovidos pelas ocorrências aqui enfocadas, concluiu-se que nesta obra está 

descrita a forma que uma pessoa sádica ama.  

METODOLOGIA: 
1.1. Em busca do tempo perdido: uma narrativa especular 

A materialidade do texto de Em busca do tempo perdido é constituída pela narrativa de seu nascimento. Para 

além de um simples compilado de memórias, Marcel delineia a sua trajetória para que se tornasse escritor, e descobre-

se que o que ele finalmente escreverá é aquilo que o leitor tem em suas mãos. Por conta disso, há diversas passagens 

nas quais há a dramatização do funcionamento do relato (VERRIER, 1976, p.34). Roger Shattuck, em “Lost and found: 

the structure of Proust’s novel”, aponta para a descrição que o narrador faz de um momento específico dos passeios 

com seus pais pelos caminhos de Combray: depois de muito andar, era noite e estavam cansados, seu pai perguntou a 

ele e à sua mãe se sabiam onde se encontravam; ambos assumiram estar completamente perdidos, então, para o alívio 

deles, o pai apontou o pequeno portão da casa da tia. Para Shattuck, essa cena condensa a estrutura do romance, na qual 

o narrador faz as vezes do pai e o leitor, do filho e da mãe: “‘You may think you’ve lost your way in my narrative, but I 

know exactly where I’m taking you’”. (SHATTUCK, 2006, p.74). Movimentos como esses, de colocar a obra dentro da 

obra e de fazer a obra falar sobre ela, são característicos de narrativas especulares (VERRIER, 1976, p.34).  

Em A coleção particular, de Georges Perec, mise en abyme é definido como a repetição infinita de uma obra 

dentro dela, porém, ao contrário do que se pensaria, as cópias nunca são idênticas: “(...) ele [o pintor] parecia encontrar 

um prazer maligno em introduzir sempre uma minúscula variação; de uma cópia a outra, personagens, detalhes 

desapareciam ou mudavam de lugar ou eram substituídos por outros (...).” (PEREC, 2005, p.20). Isso é importante de 

se ressaltar, porque em Em busca do tempo perdido encontramos algo semelhante: as narrativas que seguem uma 
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estrutura semelhante ou abordam o mesmo tema, acrescentam, retiram ou transformam elementos do enredo basal. 

Quando a ação de uma narrativa é duplicada, pela utilização desse recurso, o reflexo comenta o seu próprio discurso 

(HARVEY, 2007, p.65-66). Ainda sobre isso, Vera Harvey, em “O encaixe-reflexo,” ressalta que “Este (...) aspecto (...) 

ilustra a nova tendência da literatura que, a partir de Proust e Gide, apresenta, simultaneamente, no romance, o autor e 

o crítico, a teoria e sua aplicação, a narrativa e sua gênese.” (Ibid., p.66). 

 

1.2.  Modo de interpretação textual: leitura atenta  

A leitura cerrada ou close reading de um texto, ao ser regida por um princípio tautológico, possibilita que 

tanto as atribuições de causa quanto as comparações sejam feitas a partir de elementos presentes no próprio objeto a ser 

estudado. Portanto, por um lado traz à luz relações mais consistentes entre o todo e as partes, por outro, ajuda a 

identificar contrastes, analogias e tensões presentes na obra (DURÃO, 2020, p.40). Em vista do objeto de análise desta 

pesquisa, composto de duas narrativas – a primeira, a cena de definição de sadismo e a segunda, a história de amor de 

Swann e Odette –, e da questão a ele feita – como a obra pensa o amor, mais especificamente, se esse sentimento pode 

ser compreendido por meio do par sadismo-ciúme – tal modo de lidar com o texto se mostrou frutífero.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Em Um amor de Swann, a certa altura, Swann, inspirado por seus devaneios ciumentos, perguntou à Odette se 

ela já havia se relacionado com mulheres. A resposta afirmativa que recebeu teve como consequência fazê-lo sentir um 

tormento sem igual, porém, ao invés de precipitar a separação de ambos, fez dela mais preciosa, era necessário prestar-

lhe cuidados, vigiá-la, para que “(...) a coisa horrível que Odette lhe dissera ter feito ‘duas ou três vezes’ não pudesse 

renovar-se.” (PROUST, 2016a, p.301-302) Ora, como visto, algo semelhante aconteceu a Marcel quando Albertine lhe 

falou que a amiga da srta. Vinteuil lhe serviu que mãe e amiga, impossibilitando que ele a deixasse. Nessa passagem, o 

narrador pondera que o tipo de ciúme que tais suspeitas ocasionam é diferente daquele sentido quando se tem um homem 

como rival. No segundo caso, era preciso apenas arrebatar Albertine do adversário, agora, em se tratando de uma relação 

entre mulheres, “(...) suas armas eram diferentes, eu não podia lutar no mesmo terreno, dar a Albertine os mesmos 

gozos, nem sequer concebê-los com exatidão.” (Id., 2016c, p.873) Pela sua cabeça passavam imagens dela, em 

Montjouvain, nos braços da srta. Vinteuil “(...) com aquele riso que ela fazia ouvir como o som ignorado do seu prazer.” 

(Ibid., p.871) ou ainda dela tomando o lugar da amiga do pianista e entoando: “[p]ois bem! Se nos virem melhor. Então 

eu não ousaria escarrar nesse macaco velho?” (Ibid., p.880).  

Se “(...) a posse daquilo que se ama é uma alegria maior ainda que a do amor” (Id., 2016d, p.42) e se “[o] amor, 

tanto na ansiedade dolorosa como no desejo feliz, é a exigência de um todo. Ele só nasce, só subsiste se resta uma parte 

a conquistar” (Ibid., p.84), associar-se a uma mulher que sente desejo por outras, ainda que supostamente, torna-se uma 

maneira de manter o desejo amoroso. Além disso, nota-se que tanto Albertine quanto Odette são “criaturas de fuga” 

(Ibid., p.74), isto é, seres alados – cujas asas são emprestadas pela sua própria natureza e pela inquietação do apaixonado 

– que inspiram amor justamente pela ansiedade que despertam, pelo temor de perdê-los e pela incerteza de reencontrá-

los.  

Em O tempo recuperado, o narrador está passeando pelas ruas escuras de Paris e entra por acaso em um hotel. 

Lá se vê numa situação parecida à de Montjouvain, dessa vez pela claraboia observa o sr. de Charlus, acorrentado em 
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uma cama, ser açoitado por um capataz, entretanto tudo isso não passava de uma encenação: o prazer, no barão, vinha 

junto com certa crueldade, “o homem a quem amava lhe parecia um delicioso carrasco.” (Id., 2016e, p.619). A partir 

disso, são tecidas algumas considerações acerca do modo que um sádico ama: de temperamento nervoso e 

profundamente apaixonado não consegue dissimular sua impaciência para ver aquele a quem deseja. Assim, a mulher 

(ou o rapaz) compreende que se concede sua companhia e amizade, pode dispensar outros favores e desfrutar o momento 

em que o apaixonado já não conseguir suportar não a ver, em que a todo custo quer acabar a guerra; então o ser amado 

impõe uma paz na qual a condição é o “platonismo das reações” (Ibid., p.652-653).  Ademais, antes de firmarem tal 

tratado, o apaixonado deixou de sonhar com a posse física, que no início o atormentara: tal desejo se dissipou enquanto 

esperava e deu lugar a carências mais dolorosas quando não satisfeitas.  
Então o prazer que, no primeiro dia, havia esperado das carícias, recebe-o mais tarde, todo 
desfigurado, sob a forma de palavras amigas, promessas de presença, as quais, depois dos tormentos 
da incerteza, ou simplesmente após um olhar nublado de todos os nevoeiros da frieza, fazendo recuar 
para tão longe a amada que se teme não a ver nunca mais, trazem uma tranquilidade deliciosa. As 
mulheres advinham tudo isso e sabem que não podem se dar ao luxo de jamais se oferecerem aos 
homens dos quais sentem, se são nervosos demais para ocultá-lo nos primeiros dias, o incurável 
desejo que demonstram por elas. A mulher se compraz em, sem nada conceder, receber muito mais 
do que de costume quando se oferece. Assim, os grandes nervosos creem na virtude de seu ídolo. E 
a auréola que colocam a seu redor é desse modo um produto, mas como se vê, indireto, de seu amor 
excessivo. (Ibid., p.653) 

Agindo desta maneira, a mulher, como um medicamento astucioso – a morfina e os soporíferos –, torna-se 

indispensável, não pelo prazer que proporciona, mas pelo vício que engendra nos doentes, “(...) a quem a droga não 

faria dormir, em quem não provoca nenhuma volúpia, mas que, não a tomando, caem numa agitação que desejam fazer 

parar a todo custo, mesmo pelo suicídio.” (Ibid., p.653)  

Se prestarmos atenção, perceberemos que nessa lei geral se inscrevem os casos de Swann e Odette, de Marcel 

e Albertine e de barão de Charlus e Morel, aqui citados diretamente. Em tais histórias podemos perceber que a relação 

amorosa é constituída pela seguinte díade: de um lado, há o apaixonado que é sádico (apenas ama aquele que lhe causa 

dor e vê no prazer algo de diabólico), do outro, há a pessoa amada que é um ser de fuga (criatura alada). O elemento 

que forja a ligação entre eles é o ciúme, pois se uma das formas mais eficazes de produção do “mal sagrado” é a 

necessidade angustiante de posse do ser amado (Id., 2016a, p.199) e se está associado a alguém que não se deixa prender, 

tal sentimento se torna uma peça-chave par a produção do sofrimento. 

CONCLUSÕES: 

O amor em Em busca do tempo perdido, como vimos, aparece sempre representado de maneira negativa, 

entramos em contato com a sua face obsessiva, ciumenta e sádica – “[a]qui, chamo de amor uma tortura recíproca” (Id., 

2016d, p.87) – amar, nesse sentido, vira sinônimo de sofrer, só se ama aquilo que não se possui. Porém, como bem 

notou William Carter em Proust in Love, tal tema profano corre em paralelo à questão transcendente da arte.  

Mesmo quando Marcel sentiu prazeres mais intensos quando amava Albertine, apenas podia percebê-los quando 

ela se achava ausente1 e lhe provocava angústia, pois quando estavam juntos entediava-se. Em oposição, a arte aparece 

como propiciadora de felicidades especiais, as experiências extratemporais. Resolvido a contemplar a essência das 

                                                            
1 “Tantas vezes, no decorrer da minha vida, a realidade me decepcionara porque, no momento em que a percebia, minha imaginação, 
único órgão de que dispunha para gozar a beleza, não podia aplicar-se a ela, em virtude da lei inevitável que impõe que só se possa 
imaginar aquilo que está ausente.” (PROUST, 2016e, p.694) 
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coisas, a converter as impressões e as reminiscências em um equivalente espiritual, Marcel decide compor uma obra de 

arte (Id., 2016e, p.699), única maneira de recuperar o Tempo Perdido (Ibid., p.715). Segundo ele, “A vida verdadeira, 

a vida afinal descoberta e tornada clara, por conseguinte a única vida plenamente vivida, é a literatura.” (Ibid., p.712)  

Se o intento maior de Marcel é o de produzir uma obra, ele afirma que o tormento causado por uma mulher lhe 

é de grande utilidade: embora a felicidade seja saudável ao corpo, é  o desgosto que amplia a mente, “deixemos que 

nosso corpo se desagregue, pois cada parcela nova que dele se destaca vem, já agora luminosa e legível, acrescentar-se 

à nossa obra para completá-la ao preço de sofrimentos de que os outros mais dotados não necessitam, para torná-la mais 

sólida á medida que as emoções esfarelam a nossa existência.” (Ibid., p.720). Desta forma, compreender o que o amor 

tem de doloroso, obscuro e doentio é adentrar na descoberta da vocação invisível, que tal romance, em seu conjunto, é 

a história (Id., 2016c, p.314). Além de abrir novos questionamentos acerca da transformação do amor em arte, se ele 

continuaria sendo amor ou se se tornaria arte, ou ainda, se tal conversão seria possível. 
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