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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é revisitar a crítica de Roland Barthes às obras de Albert 

Camus, principalmente em relação a A Peste (1947), para compreender a mudança 

de posicionamento do crítico para com o seu contemporâneo, baseando-se nos 

próprios conceitos de Roland Barthes sobre literatura. Para a realização desta 

pesquisa serão lidas algumas das principais obras dos autores, sendo neste caso, os 

romances de Camus, O Estrangeiro (1942) e A peste, bem como as obras teóricas de 

Barthes como O grau zero da escritura (1953), seus diversos ensaios sobre literatura 

e artigos escritos sobre a obra de Camus. Essa pesquisa tem como base a bibliografia 

teórica de Roland Barthes, bem como textos de outros autores acerca dos conteúdos, 

sobretudo os que tangem à literatura francesa e à crítica literária. 

Palavras-chave: Albert Camus. Roland Barthes. Literatura Francesa. Crítica literária. 

Escritura. 
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Abstract 

 

The objective of this research is to revisit Roland Barthes' criticism of Albert Camus' 

works, mainly in relation to The Plague (1947), to understand the change in the critic's 

position towards his contemporary, based on Roland Barthes' own concepts about 

literature. In order to carry out this research, some of the main works of the authors will 

be read, in this case, the novels by Camus, The foreigner (1942) and The plague, as 

well as Barthes' theoretical works such as Writing Degree Zero (1953), his several 

essays on literature and articles written on the  Camus. This research is based on the 

theoretical bibliography of Roland Barthes, as well as texts by other authors about the 

theoretical contents, especially those that relate to French literature and literary 

criticism. 

 

Keywords: Albert Camus. Roland Barthes. French Literature. Literary Criticism. 

writing. 
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Résumé 

 

L'objectif de cette recherche est de revisiter la critique de Roland Barthes sur les 

œuvres d'Albert Camus, principalement en rapport avec La Peste (1947), pour 

comprendre le changement de position du critique sur son contemporain, basé sur les 

concepts de Roland Barthes sur la littérature. Pour mener à bien cette recherche, on 

lira quelques-uns des principaux travaux des auteurs, en l'occurrence, les romans de 

Camus, L’étranger (1942) et La Peste, ainsi que les travaux théoriques de Barthes tels 

Le degré zéro de l'écriture (1953) et plusieurs essais sur la littérature, aussi bien que 

des articles sur l'œuvre de Camus. Cette recherche est théoriquement fondée sur la 

bibliographie de Roland Barthes, ainsi que sur des textes d'autres auteurs sur les 

contenus, en particulier ceux qui concernent la littérature française et la critique 

littéraire. 

Mots Clés: Albert Camus. Roland Barthes. Littérature Française. Critique Littéraire. 

Écriture. 
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Introdução  

 

Minha relação para com a literatura francesa teve início em algum momento do 

ensino médio, onde na ocasião da falta de diversos professores, passei a ler textos 

sobre determinados autores franceses, o que me levou ao existencialismo francês. 

Tive contato com as obras de autores como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e 

Albert Camus de quem já teria lido uma obra anos antes sem me dar conta de quem 

o autor era. Acabei levando a leitura em especial de Camus no decorrer dos anos, 

mas foi apenas em 2016, ao descobrir o curso de Letras-Francês da UEL, que vi a 

oportunidade de levar o estudo e leitura desses autores de forma mais adequada e 

produtiva. Iniciei minha primeira iniciação científica em 2017, ano em que comecei o 

curso, nesse trabalho pude ler e analisar a obra de Simone de Beauvoir sob a 

orientação da Profª Dr.ª Jacicarla Souza da Silva. No decorrer do curso acabei 

conhecendo a obra de Roland Barthes, autor múltiplo e extremamente crítico e que 

descobri ser um leitor e crítico da obra de Albert Camus. Em 2019 iniciei minha 

segunda iniciação científica e este trabalho de conclusão de curso sobre a relação 

entre esses dois autores, ambos sob supervisão da Profª Drª Laura Taddei Brandini. 

O objeto deste trabalho de conclusão de curso e que une os dois escritores 

franceses é a polêmica entre eles, na década de 1950. O Objetivo Geral do presente 

estudo é desenvolver os conhecimentos sobre dois autores importantes da literatura 

e do pensamento franceses do século XX e o Objetivo Específico é descrever e 

analisar os textos em que Barthes e Camus discutem a obra A Peste à luz de conceitos 

e noções barthesianas.  

Tal estudo se justifica pela relevância das obras dos dois escritores para a 

literatura e a filosofia francesas do século XX. Albert Camus (1913-1960), escritor, 

filósofo, jornalista e dramaturgo francês, categorizado como participante da corrente 

filosófica do existencialismo, foi um autor envolvido em diversas polêmicas nas mais 

variadas facetas de sua vida e mesmo após sua morte. Foi um homem engajado 

política e socialmente. Atuou nas mais diversas áreas e como dramaturgo, fundou a 

companhia teatral L’Équipe, mas sua relação com as artes cênicas não se limitava 

apenas à direção ou à escrita, pois também atuou em inúmeras peças durante sua 

vida. Escreveu diversos romances, contos, peças e ensaios, alguns biográficos, como 

O avesso e o direito (1937). As obras mais famosas e fundamentais de Camus, O 
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Estrangeiro (1942) e O mito de Sísifo (1943), publicadas com um ano de diferença, 

tornaram-se especialmente famosas após o fim da Segunda Guerra. E é nessas obras 

que o autor apresenta de maneira direta o que se tornaria sua marca registrada, o 

tema do absurdo.  

O absurdo e a revolta foram temas recorrentes em vários de seus romances, 

mas é em O Estrangeiro que Camus começa a trabalhar essas ideias. Nessa obra, 

acompanhamos Meursault, o herói do romance, que parece estranhamente indiferente 

a tudo, inclusive à morte de sua mãe, notícia que por ele foi recebida logo nas 

primeiras linhas. O romance pode ser dividido em duas partes, na primeira 

conhecemos Meursault e sua personalidade, onde se desenvolve o absurdo na obra; 

e na segunda parte é vista a consequência do ato máximo do personagem, um 

assassinato, assim como sua revelação com relação ao absurdo da existência. 

Embora seja difícil separar a filosofia da obra literária de Camus, neste trabalho de 

conclusão de curso será tratado o lado de escritor e romancista do autor. 

 Camus foi contemporâneo de uma série de eventos históricos, como as 

Guerras Mundiais e os movimentos de separação da Argélia, seu país de nascimento. 

A Argélia foi por muito tempo uma colônia francesa (1865-1962), tendo o autor falecido 

dois anos antes do reconhecimento da independência do país pela França (1962). Por 

mais que Camus tenha vivido boa parte de sua vida adulta na França, jamais deixou 

de transitar entre ambos os países, assim ele pôde acompanhar toda a movimentação 

social e política da Argélia, como citado por Fonseca em seu artigo “O envolvimento 

e a ruptura de Albert Camus com o pensamento de sua época.”: 

No período em que Camus vivenciou seu país (primeira metade do 
século XX) ocorriam fortes mudanças no plano político, social e 
econômico. Desenvolvia-se na Argélia um sentimento de 
independência da França, de concessão dos benefícios sociais 
argelinos aos árabes e ampliação da infraestrutura daquele país. 
(FONSECA, 2013, p. 05) 

 

 Sua obra saiu desse período já com a atribuição de um clássico, descrito por 

Roland Barthes como o primeiro grande clássico do pós-guerra em seu texto “O 

Estrangeiro, romance solar” (1954). Num primeiro momento o autor foi muito próximo 

dos filósofos Sartre e Simone de Beauvoir; sabe-se que o rompimento entre eles foi 

ocasionado por motivações ideológicas. Embora nunca tenha se filiado ao Partido 

Comunista Francês, Sartre sempre foi um grande defensor do comunismo em toda a 
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Europa, inclusive via a necessidade da violência revolucionária para que fosse 

alcançado o pleno comunismo e foi exatamente nesse ponto em que Sartre e Camus 

discordaram. Em O homem revoltado (1951), Camus pôs-se a favor de um socialismo 

pacífico e contra a violência revolucionária, o que causou o desentendimento público 

entre os autores. 

Por sua vez, Roland Barthes foi tão polêmico quanto os autores supracitados. 

Sua primeira obra, O grau zero da escritura (1953), em grande parte foi vista, 

inicialmente, como a continuidade de um debate entre Barthes e Sartre acerca da 

literatura, como destacado por Silva, no trecho abaixo, extraído de seu artigo “História 

das formas e os tons da crítica: uma releitura de O grau zero da escrita, de Roland 

Barthes”: 

O grau zero da escrita, de 1953, é a primeira e, ainda hoje, uma das 
mais controversas obras de Roland Barthes. Inicialmente, fora 
recebido como sendo uma espécie de debate de ocasião travado com 
O que é a literatura?, de Jean-Paul Sartre, em especial no que se 
refere às questões que a história então recente (o período pós 
Segunda Guerra) impunha à literatura.(SILVA, 2014, p. 347) 

 

O grau zero da escritura1 torna-se polêmico por causa do conceito que 

acompanharia seu autor pelos anos, ou seja, o conceito de “escritura”. Como 

observado por Perrone-Moisés (1993), o conceito de escritura foi redefinido por 

Barthes ao longo do tempo, tendo permanecido como ponto essencial a ideia de que 

a “escritura é uma questão de enunciação” (1993, p. 36). A exemplo de definição de 

escritura apontada por Barthes, Perrone-Moisés faz a seguinte explanação em seu 

livro Texto, Crítica, Escritura: 

 

A escritura é a relação que o escritor mantém com a sociedade, de 
onde sua obra sai e para a qual se destina, “a reflexão do escritor 
sobre o uso social de sua forma e a escolha que ele assim assume”. 
“A escritura é pois essencialmente a moral da forma, a escolha da área 
social no seio da qual o escritor decide situar a Natureza de sua 
linguagem”. (PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 36)  

 

                                            
1 A tradução do termo écriture, de Barthes, é controversa: alguns autores optam por traduzi-lo como 
“escrita”, como Mario Laranjeira. Outros, como Leyla Perrone-Moisés, a traduzem por “escritura”, para 
marcar o conceito próprio ao escritor. Adotaremos, neste trabalho, o termo “escritura”. 
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Barthes foi crítico à sua época e, através da publicação de uma série de 

crônicas publicadas na revista Nouvel Observateur, posteriormente reunidas no livro 

Mitologias (1957), fez apontamentos, questionamentos e críticas à sociedade e ao 

modo de vida francês corrente. 

 Manteve sua conduta polêmica entre os críticos literários da época ao fazer 

análises literárias com base nas então recentes teorias linguísticas. Com isso, chocou-

se contra as concepções literárias e críticas dos professores da Sorbonne. E não 

apenas foi a sua concepção libertária e subjetiva que causou desagrado, mas a 

contestação que sua “nova crítica” representava à crítica tradicional dos professores 

universitários e que era dominante na França. Assim, Barthes identifica em seus 

escritos “duas críticas”, como explanado por Brandini em seu livro Imagens de Roland 

Barthes no jornal O Estado de S. Paulo: 

O fato de Barthes, em seus ensaios, distinguir duas críticas, duas 
maneiras de exercer a crítica – a tradicional, ou velha crítica, ou crítica 
universitária, e a nouvelle critique –, já esfarelava o poder dos 
professores tradicionais deslocando-o para o domínio da pluralidade 
de opiniões: a crítica, então, passava a ser uma questão de leitura, e 
não mais de descoberta absoluta da verdade. (BRANDINI, 2015, p. 
118) 

 

É preciso notar ainda que Camus e Sartre foram figuras importantes nos 

primeiros anos dos escritos de Barthes. Logo em sua primeira publicação, O grau zero 

da escritura, Barthes utiliza O Estrangeiro de Camus como exemplo para a delimitação 

do conceito de grau zero da escritura. Barthes antes simplifica o conceito como, 

“Guardadas as devidas proporções, a escrita no grau zero é basicamente uma escrita 

indicativa, ou se preferir, amodal” (BARTHES, 2000, p. 68) e então faz a explanação 

citando o estilo de Camus: 

Trata-se de ultrapassar aqui a Literatura, entregando-nos a uma 
espécie de língua básica, tão afastada das linguagens vivas como da 
linguagem literária propriamente dita. Esta fala transparente, 
inaugurada pelo Estrangeiro de Camus, realiza um estilo de ausência 
que é quase uma ausência total de estilo (BARTHES, 2000, p. 69) 

 

Inicialmente Barthes tinha certa admiração por Camus, o que as páginas iniciais 

de O grau zero da escritura evidenciam; com o passar do tempo, a admiração se 

tornou uma crítica veemente à forma como Camus lidou com as questões presentes 
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em A Peste (1947), sendo esta última a obra que gerou a polêmica envolvendo ambos 

os escritores.  

Roland Barthes muito escrevia sobre autores que lhe eram caros, entre eles 

estavam Albert Camus e Jean-Paul Sartre. Camus esteve nos intentos de Barthes por 

mais de dez anos, tendo este escrito pela primeira vez sobre o escritor em 1944, 

enquanto ainda estava internado no sanatório de Saint-Hilaire du Touvet, o artigo 

intitulado “Réflexion sur le style de L’Étranger” [Reflexão sobre o estilo de O 

Estrangeiro]. Em seguida há as menções ao O Estrangeiro em O grau zero da 

escritura em 1953 e então, “O Estrangeiro, romance solar”, em 1954; por fim, no ano 

seguinte, “A Peste, Anais de uma epidemia ou romance da solidão?”, artigo que iniciou 

a discussão e a polêmica entre os autores e que causou o afastamento de Barthes e 

de Camus, assim como Geske expõe em seu artigo, “Dizer aqueles a quem amo: 

reconciliando Roland Barthes e Albert Camus”:  

Em seu texto, ele critica o escritor por ter lançado mão da alegoria, ao 
invés de se ater ao realismo, a uma arte literal, o que resultou em uma 
alienação dos fatos da história. Essa crítica suscitou uma resposta da 
parte de Camus, bem como a réplica de Barthes. 
(GESKE, 2015, p. 57) 

 

Quanto à importância de Camus e mais especificamente de O Estrangeiro, o 

autor parece não ter dúvidas, tanto na esfera literária, quanto social e filosófica, como 

fica expresso no ensaio “O Estrangeiro, romance solar” (1954), onde Barthes afirma: 

O Estrangeiro é certamente o primeiro romance clássico do pós-guerra 
(digo primeiro não só em data, mas em qualidade!). Publicado em 
1942, lido por todo o mundo nos tempos que seguiram à Libertação, 
esse pequeno romance logo depois deu glória a Albert Camus; [...] A 
publicação de O Estrangeiro foi um fato social, e seu sucesso teve 
tanta consistência sociológica quanto a invenção da pilha elétrica ou 
das revistas de amor. (BARTHES, 2004, p. 92) 

 

Entretanto, mais tarde, diante de A Peste, a postura de Barthes muda quanto à 

importância dada a seu contemporâneo. Embora as críticas sobre a qualidade literária 

não sejam especificamente negativas, ou faça grandes apontamentos sobre seu 

estilo, nota-se que Barthes sente certo incômodo com o aspecto histórico-social do 

texto de Camus, ou melhor dizendo, aparentemente seu engajamento. 

Essa leitura se justifica porque A Peste é um apontamento direto, ou uma 

espécie de alegoria, à ocupação nazista sobre a França em 1942, mais 
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especificamente o sítio causado ao Estado, quando da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), como pode ser notado em sua resenha sobre a obra que foi lançada em 

1947. Barthes ainda critica o posicionamento do franco-argelino em seu texto “A 

Peste, Anais de uma epidemia ou romance da solidão?”, como pode ser visto no 

trecho a seguir: 

A Peste deu início a uma carreira de solidão para seu autor; a obra 
nascida de uma consciência da História, não vai, contudo, buscar 
evidência na História, e prefere fazer a lucidez derivar a moral; é pelo 
mesmo movimento que seu autor, primeira testemunha de nossa 
História presente, acabou preferindo recusar os compromissos – mas 
também a solidariedade – de seu combate. (BARTHES, 2005, p. 53) 

 

O apontamento de Barthes critica na verdade o suposto distanciamento entre 

o momento histórico e a obra, como bem observado por Araújo, na passagem que 

segue: 

A Peste é vista por Barthes como uma obra que isola Camus do 
contexto histórico em que se insere, O homem revoltado é julgado por 
Sartre como conformista, alheio à realidade histórica e suas 
exigências de uma justiça eficaz. Essas obras ainda rendem as 
etiquetas de “santo laico” e defensor da “moral da Cruz Vermelha” ao 
escritor franco-argelino [...]. (ARAÚJO, 2014, p.107) 

 

Diante da mudança de opinião de Barthes perante essa obra de Albert Camus, 

propõe-se, nesta pesquisa, verificar se a fonte dessa mudança se dá no âmbito 

ideológico dos autores, literário e/ou do estilo. Para isso, e como Metodologia, este 

trabalho se baseia primordialmente nos conceitos de escritor, escrevente, escrita, 

escritura e Texto, de Barthes, que serão expostos com vagar no primeiro capítulo 

deste trabalho, nas análises das observações de Barthes sobre O Estrangeiro e A 

Peste, nas análises de cartas abertas e publicadas trocadas entre Barthes e Camus, 

bem como na bibliografia e nos documentos que relacionem ambos os autores. 

No primeiro capítulo, trataremos de alguns conceitos fundamentais da obra 

barthesiana, que se constituíram como base para as críticas do escritor a Camus e 

que nos ajudarão a lê-las. No segundo capítulo faremos o percurso de algumas 

polêmicas entre Camus e os autores e pensadores na década de 1950 até a polêmica 

propriamente dita entre Barthes e Camus. Passamos então pela análise do artigo “A 

peste, anais de uma pandemia ou romance da solidão” de Barthes até uma breve 

análise pelas cartas públicas trocadas entre ambos os autores. 
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Escritor, Escrevente, Texto e Escritura 

 

 Antes de entrarmos na análise das obras de Camus e apontamentos sobre elas 

por Roland Barthes, é necessário inicialmente recuperarmos os conceitos literários 

deste último. Quanto à literatura, a obra de Barthes tem um bom número de conceitos 

que se mantém em movimento durante a vida do autor. Para exemplificar um destes 

conceitos, Barthes, em uma das suas primeiras obras teóricas, O grau zero da 

escritura, utiliza como exemplo O Estrangeiro, de Camus. O conceito em questão é o 

próprio grau zero, ou seja, a escritura branca, ou neutra, como também pode ser 

chamada, segundo Barthes. 

 Para compreender a escritura neutra de Barthes é preciso, entretanto, entender 

o que é o escritor e seu ofício para o autor, visto que seus conceitos não apenas muito 

se relacionam entre si, como são vitais uns para os outros. No ensaio “Escritores e 

Escreventes”, Roland Barthes aponta as diferenças entre o escritor e o escrevente, 

bem como suas funções e seu histórico. 

Barthes contextualiza: até a Revolução Francesa, a linguagem e suas 

possibilidades estavam em poder de apenas um grupo de pessoas, os escritores; mas 

esse evento histórico trouxe consequências também para a escrita, tornando-a “livre”. 

Assim “ao lado dos escritores propriamente ditos, um novo grupo, detentor da língua 

pública. Intelectuais? A palavra é de ressonância completa; prefiro chamá-los aqui de 

escreventes” (Barthes, 2007, p. 32). Para falar tanto do escritor, quanto do escrevente, 

compará-los e situá-los, Barthes faz o uso daquele que é o material comum entre eles, 

a palavra. 

Para o autor, o escritor é intransitivo, ele trabalha a palavra pela palavra. Toda 

a ação proveniente do trabalho do escritor se volta para a própria linguagem. A palavra 

é o meio e o fim do projeto do escritor. Para Barthes, “o paradoxo é que, de alguma 

forma o material se torna de certo modo seu próprio fim, a literatura é basicamente 

uma atividade tautológica” (Barthes, 2007, p. 33), ou seja, o fazer do escritor, de sua 

literatura, sua linguagem é autoreflexiva. Ainda assim, voltado para a linguagem, 

segundo Barthes, “o escritor é um homem que absorve radicalmente o porquê do 

mundo em um como escrever” (Barthes, 2007, p. 33), e nesses questionamentos – o 

que é o mundo e por quê? – esse homem só é capaz de obter perguntas, nunca 

respostas.  



16 
 
 

O autor identifica que o escritor não tem (e não pode ter) uma consciência 

ingênua, pois sabe que sua escrita será sempre lida de forma ambígua, podendo ter 

diversas interpretações que não lhe pertencem. Ao mesmo tempo ele ganhou um 

estranho poder, desde que a palavra deixou de ser apenas um objeto intransitivo: “o 

poder de abalar o mundo, dando-lhe o espetáculo vertiginoso de uma práxis sem 

sanção” (Barthes, 2007, p. 32). O escritor poderia apenas estar engajado com seu 

material, com a linguagem e nada mais, e se parece fazer o contrário, não poderia ser 

julgado, pois está apenas focado no seu objeto? Se a escrita lhe toma a 

responsabilidade (ou ignora) o conteúdo, deve observar-se apenas a sua qualidade, 

sua estética? Para Barthes, o escritor irá assumir as implicações ideológicas de seu 

trabalho, da Instituição, e seu único comprometimento real será para com a literatura 

e não o mundo. Deste ponto de vista é insignificante pensar que o escritor, enquanto 

homem público, é responsável por suas opiniões.  

Já para os escreventes (que são homens transitivos) a palavra é apenas um 

meio, um suporte para um fazer, uma ferramenta. A linguagem, neste caso, não 

constitui um fim, a fala não é senão um meio; para eles, a fala suporta um fazer, não 

o constitui. Com o escrevente, segundo Barthes, a linguagem é trazida de volta à 

“natureza de um instrumento de comunicação, um veículo de ‘pensamento’” (Barthes, 

2007, p. 35).  Assim, o escrever, para o escrevente, não é um problema ou objeto 

primário de reflexão, ele tem apenas uma escrita que é comum a todos. Como seu 

trabalho não o obriga a uma reflexão direta sobre a própria literatura, é obrigação dele, 

do escrevente, dizer de forma direta tudo aquilo que ele está pensando. Ainda a escrita 

do escrevente (traduzida por escrevência) pode portar dialetos (uma linguagem 

marxista, existencialista, etc.), mas não pode se caracterizar como estilos. E para 

esclarecer a ideia do papel do escritor e do escrevente quanto às instituições que os 

rodeiam, Barthes afirma: 

 

[...] a palavra do escritor é uma mercadoria entregue de acordo com 
circuitos seculares; é o único objeto de uma instituição feita apenas 
para ele, a literatura; a palavra do escrevente, por outro lado, só pode 
ser produzida e consumida à sombra de instituições que têm, no início, 
uma função muito diferente do que afirmar a linguagem: a 
Universidade, e secundariamente, pesquisa, política etc. (BARTHES, 
2007, p. 36) 
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O escrevente pode ser tentado a uma ingenuidade de seu discurso, ao propor 

dizer, sem ambiguidade, ao imaginar que seu texto só possa ser lido de uma maneira: 

à maneira de seu pensamento, de sua explicação, como o próprio Barthes diz: “Ele 

considera que sua palavra coloca termo a uma ambiguidade do mundo, institui uma 

explicação irreversível, ou uma informação incontestável.” (Barthes, 2007, p. 33). 

Afinal, Barthes diz sobre a existência de uma contradição: nenhum dos dois, 

escritor e escrevente, existe em uma forma pura e tão pronto estamos num mundo 

onde nasceu uma nova categoria, o escritor-escrevente, que parece ter uma função 

quase utópica: “escrever sem escrever, comunicar pensamento puro sem que esta 

comunicação desenvolva nenhuma mensagem parasita [...]” (Barthes, 2007 p. 38). 

Como pode ser notado, é tênue e às vezes de difícil distinção os papeis que 

Barthes atribui para o escritor e o escrevente, e por fim, para o escritor-escrevente. 

Em sua obra Texto, Crítica, Escritura, Leyla Perrone-Moisés resume os conceitos do 

ensaio de Barthes:  

O que aí se coloca [no ensaio “Escritores e Escreventes”] é a distinção 
entre os escritores que escrevem algo (écrivants [escreventes]) e os 
escritores que que escrevem, ponto final (écrivains [escritores]) entre 
uma escritura transitiva, portadora de mensagem (écrivance 
[escrevência]) e uma escritura intransitiva, produtora de sentidos 
(écriture [escritura]). (PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 37) 

 

Perrone-Moisés reflete sobre várias noções com que Roland Barthes trabalhou 

durante sua vida, bem como persegue seus movimentos durante o caminhar da obra 

do autor. Tanto as noções de Texto como de escritura foram se modificando com o 

passar dos anos, aparentemente acompanhando a própria dinâmica reflexiva do 

autor. Barthes se deslocou do estruturalismo ao prazer, sua obra então foi se 

modificando no mesmo caminho. Então é preciso, ao utilizar certas noções 

barthesianas, assinalar com base em qual momento da cronologia da noção a análise 

está sendo feita. Trabalhar com as ideias de Barthes pode ser algo muito sensível, 

visto que muitas vezes a linha que as diferencia é bem tênue. 

A noção de escritura de Barthes é tão dinâmica quanto os passos do próprio 

autor, visto que ao longo dos anos foi se deslocando e assumindo outros pontos em 

sua definição. O termo foi cunhado em O grau zero da escritura, em 1953, e foi 

transitando e se modificando até o Prazer do texto (1973), onde o autor chegou a 
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apontar a escritura como uma subversão de uma literatura burguesa e ideológica que 

predominava antes. 

A noção de escritura se movimenta a divergir da escrita, em sua transitividade. 

A escrita, transitiva, fala sobre algo, assim seu valor é intrínseco, o valor do objeto 

sobre o qual fala. A escritura, intransitiva, tem um valor de criação, não de criatura. 

Nos dizeres da autora, citando Barthes, “A escritura é, pois, essencialmente a moral 

da forma, a escolha da área social no seio da qual o escritor decide situar a Natureza 

de sua linguagem” (Perrone-Moisés,1978, p. 35-36). Perrone-Moisés traduz a fala de 

Barthes para mostrar que a noção do autor francês se fundamenta sobre uma relação 

que o escritor mantém com sua sociedade, é o movimento de onde a obra sai e para 

onde ela vai, ainda que o autor não tenha controle da movimentação, do trânsito de 

seu Texto. Ainda, notamos que Barthes teve a necessidade de distinguir a escritura, 

não apenas de literatura e escrita, como também de estilo, tendo um primeiro esboço 

dessa diferenciação em O grau zero da escritura. Mesmo assim, Perrone-Moisés 

adverte: 

A escritura seria facilmente definível se se tratasse apenas de um 
compromisso do escritor com sua história. Na verdade, esse 
compromisso é ambíguo: “Assim, a escritura é uma realidade 
ambígua: por um lado, ela nasce incontestavelmente de uma 
confrontação do escritor com a sociedade; por outro lado, ela remete 
o escritor, por uma espécie de transferência trágica, às fontes 
instrumentais de sua criação.  Não podendo fornecer-lhe uma 
linguagem livremente consumida, a história lhe propõe exigência de 
uma linguagem livremente produzida.” (PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 
36) 

 

A noção de escritura se movimenta, de O grau zero da escritura ao Prazer do 

texto. No primeiro a escritura poderia ser vista mais como uma função referencial, ela 

era a relação do escritor, sua escrita, com o mundo. Já no segundo, assume quase 

uma função de libido, a escritura se movimenta pelas pulsões inconscientes, nascida 

no instinto e se exprimindo no Texto: a escritura como uma espécie de resultado do 

corpo do escritor. Então, com essa compreensão última, temos o Texto como o 

produto dessa escritura, onde ela pode existir. Nas palavras de Perrone-Moisés, o 

“Texto é o lugar da escritura, um lugar onde o sujeito se arrisca numa situação de 

crítica radical, e não o produto acabado de um sujeito pleno” (Perrone-Moisés,1978, 

p. 49). Tal como expõe, entendemos que o Texto não pode agir como uma forma 
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sistemática de descrição, que é a obra da escrita, já que a escritura é uma subversão 

do sistemático, da descrição. 

Como forma de facilitar a diferença entre a escritura e a escrevência, Perrone-

Moisés apresenta o seguinte quadro em seu livro: 

 

 Escritura Escrevência 

Objetivo: Linguagem (intransitiva) 
 

Mundo (transitiva) 

Sentido: Significância (pluralidade) 
 

Verdade (unidade) 

Tipologia 
discursiva: 

– primazia da enunciação 
– não permite mudança de 

significantes 
 

– Primazia do que é 
enunciado 

–  permite mudança 
de significantes (resumo, 
paráfrase) 

 

Tópica: Pensamentos-palavras 
(objetos sensuais) 

 

Palavras recobrindo 
pensamentos (conceitos) 

Lógica: Paradoxo 
 

Doxa 

Psique: Libido (prazer) Superego(castração)  
 

Sociedade: Marginalidade utópica 
 

Instituição 

Tempo: Presente-futuro Presente-passado 
 

Sujeito: Fading 
 

Consistência 

(PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 42.) 

 

 Sendo o Texto o produto da escritura, é preciso ainda entender a 

diferenciação que o autor francês faz também entre Texto e obra. Em seu ensaio “Da 

obra ao Texto”, publicado em 1970, Barthes aponta para essa diferença com uma 

proposta lacaniana, em que real e realidade são conceitos diferentes. Trazendo para 

a ideia barthesiana, a obra é o item, ocupa espaços físicos, hoje em dia também 

virtuais; bibliotecas, acervos, revistas, os meios de informação (mídias). O Texto reina 

no domínio do idioma, na compreensão, é demonstrado, falado; o Texto fala através 

da obra, se prolonga, penetra e atravessa, inclusive outras obras. Ele é vivenciado em 

uma obra, se materializa graças à obra, no entanto, ao contrário do raio de alcance 

físico de sua mídia, o Texto não pode ser parado, não fica estático, ele é fluido, 
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constituído de travessia, pode atravessar ideias, pensamentos, palavras, obras, e 

mesmo várias obras. 

Como a natureza do Texto é fluída, ela não pode ser encarcerada sob o 

comando de hierarquias e mesmo especulada nas divisões de gêneros (literários), 

pois “o que a constitui é, pelo contrário (ou precisamente) sua força de subversão em 

relação às antigas classificações” (1998, p. 73). É preciso clarificar também: o Texto 

vai para o limite das regras da enunciação (racionalidade, legibilidade, etc.), para além 

do limite da Doxa, que aqui, podemos entender como o senso comum, as ferramentas 

básicas de manipulação ideológica, tudo aquilo que tenta regrar como dizer, como 

pensar. Segundo Barthes, 

“obra, essa sim constitui de significado, tem uma razão e um fim em si 
mesma. Seja esse significado claro, ou secreto, ou seja, que exija mais 
que a pura leitura. O Texto, pelo contrário, pratica o recuo infinito do 
significado, o Texto é dilatório; seu campo é o do significante; ele se 
permite um jogo de criação de um significante perpétuo, do qual o 
Texto é seu campo. Tal jogo é senão a existência de possibilidades 
tão amplas para o diálogo, especulação, interpretação do Texto, que 
beira o infinito, a possibilidade perpétua de discussão, de 
transmissão”. (BARTHES, 1998, p. 73) 

 

Quanto à pluralidade do Texto, sua construção, esta sim se baseia em códigos 

e símbolos conhecidos, mas sua combinação é única e fundamenta a caminhada na 

diferença, que só pode ser repetida como diferença, somando isso ao fato de que a 

leitura do Texto é semiativa, dependendo assim da experiência do próprio leitor para 

que ele exista. Portanto, sua leitura é “inteiramente tecida de citações, referências de 

ecos: línguas culturais (cuja linguagem não seria?), antecedentes ou 

contemporâneos, que passam por isso em uma vasta estereofonia” (1998, p.76). 

Concluímos, pois, pela pluralidade de vozes que compõe o Texto. 

Barthes volta a abordar o papel do leitor na criação do Texto. Para ele, é a 

leitura que pressupõe a escrita e não o contrário, o que fez com que a distância entre 

o ler e o ato de escrever seja diminuída, vinculando a leitura e a escrita na mesma 

prática significativa. Barthes ainda expressa que o Texto não pode ser reduzido a uma 

leitura de consumo, pois a obra o é, objeto de consumo. A obra tem um limite, um fim, 

uma determinação de finalidade estabelecida, mas o Texto resiste à redução a uma 

finalidade determinada, do falar apenas de si mesmo, inclusive resgatando a própria 

obra de seu objetivismo. E alega: “A redução da leitura a um consumo é obviamente 
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responsável pelo ‘tédio’ que muitos sentem diante do texto moderno ("ilegível"), do 

filme ou da pintura de vanguarda: estar entediado significa que não é possível produzir 

o texto, reproduzi-lo, desfazê-lo e fazê-lo desaparecer” (1998, p.79).  

 No ensaio “Da obra ao Texto”, o autor busca, não definir, mas explanar as 

possibilidades do Texto, sua relação com a obra e aquilo que os diferencia. O autor 

trata a obra como um objeto-meio, uma mídia, ou uma espécie de canal de 

comunicação limitado pelo seu espaço físico (e quem sabe virtual). Ainda, o Texto 

existe na obra, como resultado de uma espécie de simbiose entre o escrever e o ler; 

afinal, um texto que não é lido não existe, bem como aquele que não foi escrito. O 

Texto é a força metonímica que permite e convida à reflexão, aquilo que está nas 

entrelinhas da obra, que sobrevive à redução dela se espalhando, escapando para 

fora, para outras obras e se transformando em novos textos e ideias. É preciso tomar 

cuidado, no entanto, para não elevar o Texto a um patamar de uma filosofia metafísica, 

uma força invisível que existe no momento, separado cronologicamente, entre a 

escrita e a leitura, ou as diversas leituras realizadas. Da relação entre o Texto e a 

escritura, no mesmo ensaio Barthes encerra:  

“[...] o Texto é esse espaço social que não deixa nenhuma linguagem 
ao abrigo, exterior, nem nenhum sujeito de enunciação em situação 
de juiz, de mestre, de analista, de confessor, de decifrador: a teoria do 
Texto só pode coincidir com uma prática da escritura.” (BARTHES, 
1998, p.78) 

Além de apenas coincidir, diante dessa explanação é possível inferir que a 

matéria-prima do Texto é a escritura: por mais que uma obra possa não ter Texto; 

uma obra escrita por um escritor, logo, com escritura, na base de sua subjetividade e 

contato pessoal com a História, com sua sociedade, será uma obra que se concretiza 

em um Texto. 

A partir de suas compreensões de escrita, escrevência e Texto, Barthes analisa 

as obras de Albert Camus, notadamente O Estrangeiro e A Peste, indagando-se sobre 

as relações entre a literatura e o mundo. No próximo capítulo, trataremos da relação 

entre os dois escritores, por meio dos artigos analíticos de Barthes. 
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A polêmica dos anos 50 

 

 Quando do lançamento do que veio a ser conhecido por trilogia do absurdo, 

composta pelas obras O Estrangeiro, O mito de Sísifo e a peça teatral Calígula (1938-

1944), Camus ganhou a atenção dos olhares em principal dos escritores e 

pensadores. Grandes filósofos já bem estabelecidos como Sartre interessaram-se por 

suas reflexões e outros, em início de carreira, como Barthes, também se apoiaram na 

obra de Camus. O Estrangeiro e sua contraparte ensaística e filosófica O mito de 

Sísifo foram muito bem avaliados por esses leitores distintos e críticos num geral. No 

entanto, as duas principais obras do segundo ciclo do autor franco-argelino, A Peste 

e O homem revoltado, acabaram sendo duramente criticadas. 

 Naquele segundo momento, a relação entre Camus e alguns intelectuais de 

sua época (principalmente aqueles que estavam fortemente engajados com a 

esquerda, como Sartre) já começava a dar sinais de desarmonia. O início desse 

período de embates intelectuais e morais entre o escritor e seus críticos foi a dura 

resenha de Francis Jeanson, então colaborador de Sartre no jornal Le Temps 

Modernes. Entre os muitos pontos de que a resenha trata, o principal é com relação à 

historicidade, ou melhor, neste caso, a a-história em O homem revoltado, em que o 

autor franco-argelino negligenciaria a história em prol da criação de uma moral, um 

engajamento contemplativo, dando a seu texto um patamar de “moral da cruz 

vermelha”, como comenta Manuel da Costa Pinto em seu artigo, “Um mundo 

Enclausurado: A polêmica entre Barthes e Camus”. Nas suas palavras, 

Francis Jeanson [...], afirmando que Camus negava qualquer papel às 
forças históricas e à economia na gênese das revoluções, e 
detectando, em O homem revoltado, uma espécie de “moral da cruz 
vermelha”, um “humanismo vago”, uma aversão à história que fazia 
com que Camus recusasse qualquer forma de participação política ou 
de engajamento. (PINTO, 2005, p.70) 

 

 Acontece que em O homem revoltado, ensaio principal do segundo ciclo da 

produção de Camus, o autor que, vale mencionar, já havia sido expulso do Partido 

Comunista, extrapola o objeto de estudo de suas obras anteriores, o absurdo 

existencial. Neste ciclo, a sensação do absurdo não é mais individualizada, o homem 

absurdo não se vê mais sozinho e nota que outros homens compartilham de sua 

condição absurda, levando-o a uma união solidária, levando-os à revolta. O ponto que 
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acaba gerando o conflito com os autores da esquerda francesa é o caminho que 

Camus percorre para demonstrar que uma lógica revolucionária acarreta na anulação 

dessa revolta, na solidariedade pela vida, como mostra Araújo no artigo “A literatura 

reengajada: notas sobre criação e engajamento em Albert Camus”: 

Nessa nova etapa, o homem percebe que sua condição absurda é 
compartilhada pelos demais e decide se unir a eles contra qualquer 
força que negue a vida. Nesse sentido, O homem revoltado percorre 
a história, a filosofia e a literatura pós 1789 para demonstrar como o 
revoltado se nega a partir do momento que segue uma lógica 
revolucionária. Dentre esses revolucionários, os comunistas figuram 
em primeiro lugar. (ARAÚJO, 2014, p.120) 

 

Camus é então censurado e atacado, sendo considerado como um metafísico 

sem relações com as urgências do tempo presente. A despeito dessas acusações, 

seu projeto se vê comprometido com um materialismo humanista.  Projeto esse que 

se nega a aceitar uma lógica de morte (ou contra a vida) em prol de utopias e 

revoluções messiânicas. Neste ponto de vista, aqueles que o atacam aceitam a 

violência como forma de ação em favor de uma sociedade perfeita baseada em 

homens que ainda não existem. Essa ideia pode ser resumida nas palavras de Araújo 

(2014, p.120): “O problema dessa lógica para Camus é a legitimação da violência, que 

nega o homem concreto em prol de um ideal abstrato por vir.” 

 A escrita camusiana foi na contramão do que defendiam seus, então, ex-

companheiros de combate que empreendiam uma discussão abertamente polarizada, 

contra principalmente os jornais burgueses e intelectuais de direita. A metafísica de 

que Camus é acusado por Jeanson se baseia em uma suposta exclusão da 

importância da História, ou da presença da própria História na obra, que era um dos 

pontos mais repetidos por aqueles intelectuais de esquerda, de sua análise do aspecto 

ideológico das revoluções em O homem revoltado, como relembrado por Francisco 

Amsterdan Duarte da Silva em sua dissertação “Sartre, Camus e o problema do 

engajamento político”: 

Segundo Jeanson, Camus substitui a história pela metafísica; o autor 
de O homem revoltado exclui deliberadamente o domínio histórico da 
investigação que se propõe levar a cabo no livro, tecendo assim um 
discurso meramente metafísico-especulativo sobre a revolta, o 
engajamento e a revolução. (SILVA, 2018, p.124) 
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 Mais contundente para a polêmica que a pesada apreciação de Jeason, 

entretanto, foi a primeira resposta de Camus, que diferente do que poderia se esperar, 

não foi dirigida ao próprio autor da mesma, mas a Sartre, também editor da revista, 

como recupera Silva, 

Embora escrito e assinado por Jeanson (um dos editores da revista), 
e não por Sartre, o texto é o gatilho do debate entre Sartre e Camus 
que culminará, em poucas semanas, no rompimento intelectual e 
pessoal entre ambos. De certa forma, o que conduz de um cenário a 
outro – de uma crítica negativa, porém esperada, dentre tantas 
dirigidas a O homem revoltado, a uma polêmica que viria a movimentar 
todo o meio intelectual francês – é a resposta de Camus dirigida, não 
a Jeanson, mas ao diretor da revista, Sartre. (SILVA, 2018, p.124) 

  

 O conteúdo da resposta de Camus, bem como a réplica de Sartre, deixa às 

vistas que o grande problema seria a questão do engajamento, o que bem poderia ser 

visto também no espectro do engajamento literário. Mas seja no âmbito literário, como 

no prático, ambos os autores têm visões que, apesar de uma mesma convergência 

de seus temas em vários momentos, são claramente diferentes. É preciso ainda 

observar que a crítica feita a Camus tem raiz na discussão de Le temps modernes e 

por consequência, de Sartre, com os jornais e autores burgueses capitalistas naquele 

momento. O homem revoltado havia recebido boas críticas, em especial de 

intelectuais de direita, e mesmo que seu autor tenha abertamente se declarado não 

se identificar com nenhum dos alinhamentos político-ideológicos da época, os autores 

de esquerda passaram a cobrar um engajamento explícito. Dentre eles, estava o mais 

prestigioso e respeitado nome da época, o editor chefe de Le temps modernes, Sartre. 

Camus não era apenas um autor já renomado por conta do sucesso de suas obras 

anteriores; ele foi um dos mais importantes jornalistas da resistência contra a 

ocupação alemã, na Segunda Guerra, senão o mais importante, por conta de sua 

revista Le Combat, na França enquanto ocupada pelos nazistas. Seu engajamento 

em um passado recente não torna difícil entender a crítica aos métodos 

revolucionários e ao marxismo presentes em O homem revoltado, objeto de resposta 

pela revista de Sartre. 

 Apesar da querela entre Camus e Sartre poder ser muito mais aprofundada em 

diversos âmbitos, nos limitamos a recuperá-la como pano de fundo para o objetivo 

principal deste trabalho de conclusão de curso, que é o estudo da crítica de Barthes a 



25 
 
 

Camus e a polêmica decorrente da mesma. É válido lembrar ainda que o embate entre 

Camus e Sartre foi o estopim para uma série de discussões no âmbito jornalístico, 

filosófico e ideológico. E, desde o seu início, a polêmica se prolongou pelos anos 

seguintes, sendo recuperada de quando em quando até os dias de hoje. 

 Podemos notar que a crítica de Barthes ao romance A Peste, que será 

analisada em detalhes mais abaixo, também sofre alguma influência de Sartre. E para 

chegar a esse ponto deve-se lembrar que a obra barthesiana foi muito influenciada 

pelo filósofo, principalmente em seus primeiros anos, fato compreensível já que o 

existencialista era uma das mais importantes figuras intelectuais da época, como bem 

lembra Leda Tenório da Motta em seu artigo “Roland Barthes e seus primeiros toques 

de delicadeza minimalista sobre O grau zero da escritura”: 

A "responsabilidade", a "moral" da forma e – principalmente – o 
"domínio social" são referências em que os comentadores desse 
primeiro livro concordam em reconhecer a presença de Sartre. O que 
não surpreende, dada a proeminência do maître à penser que é Sartre 
no momento em que Barthes começa a escrever. Quem quer que 
queira – então – refazer a trajetória do primeiro Barthes, deve acusar, 
de saída, que há ressonâncias flagrantes entre Le degré zéro de 
l'écriture e Qu'est-ce que la littérature?, obra de um Sartre crítico 
literário que, cinco anos antes, em 1948, também faz tábula rasa das 
definições assentadas da literatura. (MOTTA, 2010, p. 235) 

 

 Os ensaios de O grau zero da escritura foram publicados inicialmente em 

capítulos no jornal Combat em 1947, período em que Sartre vinha de forma similar 

publicando o que viria a compor Que é a literatura? Os ensaios de Barthes, que seriam 

então lançados em 1953 em um único volume, são uma espécie de conversa do crítico 

com o filósofo. Entretanto há mudança de tom na edição de 1953, o que também não 

necessariamente precisaria ser visto como sintoma de nada, afinal escrever é sempre 

reescrever. Ainda assim, lê-se essa mudança no conteúdo da obra barthesiana por 

uma necessidade de aproximação com o posicionamento do existencialista, como 

aponta Manuel da Costa Pinto: 

Ao mesmo tempo em que se vê obrigado pelo clima da época, pela 
aproximação de Sartre aos comunistas, a tomar partido, a obra crítica 
de Barthes se torna mais radical em sua defesa da escrita como uma 
modalidade da forma, uma escrita neutra que recusa as 
determinações históricas e naturais da língua e do estilo – e que se 
transforma assim, em ato de solidariedade histórica justamente por 
seu caráter perturbador da ordem vigente, [...] (PINTO, 2005, p.76)  
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 Antes de partir para a própria polêmica entre Barthes e Camus em 1955, 

faremos um pequeno retorno aos textos anteriores do crítico sobre a obra do franco-

argelino, a fim de contextualizar as relações entre ambos. Além do próprio Grau Zero 

da Escritura onde há menções e explicações de conceitos importantes para a obra de 

Barthes utilizando o romance de Camus para explicá-los, há pelo menos dois outros 

artigos dedicados a O Estrangeiro. No primeiro dos escritos dedicado ao trabalho do 

franco-argelino, “Reflexão sobre o estilo de O Estrangeiro”, escrito em 1944, Barthes 

já mostrava sinais daquilo que o romance viria a representar para sua teoria sobre 

escritura e, mais ainda, a escritura branca ou neutra. 

 Logo no início de “Reflexão sobre o estilo de O Estrangeiro”, Barthes aponta 

que apesar da novidade no modo da narrativa e ruptura com os padrões clássicos, o 

autor respeita convenções das obras de arte anteriores. E já aqui nota-se como 

Barthes reconhece e admira O Estrangeiro como uma obra incomum, como podemos 

ver no trecho que segue: 

Essas convenções foram respeitadas – ou melhor, sujeitadas – por 
Camus, ainda que o estilo de seu livro se baseie num dado 
contraditório: esse livro respira o absurdo, o “tanto faz”, esse livro é, 
no entanto, uma obra de arte, ou seja ele se submete a técnicas 
antigas como Lucrécio, e sua escrita não rompe com os hábitos de 
uma literatura inteligente, ou seja, dirigida. (BARTHES, 2004, p.43)  

 

 Já nessa época, para Barthes, descrever a citada obra de Camus se mostra 

um desafio que exige que o leitor-crítico tenha um olhar fora do lugar comum. A 

observação sobre o estilo do texto do franco-argelino parece um desafio no que diz 

respeito a categorizações, já que “Camus conseguiu um estilo estranho [...]. O 

resultado é que esse livro não tem estilo, sendo, porém, bem escrito” (BARTHES, 

2004, p.44). Barthes demonstra, de início, estar vacilante sobre o estilo da obra, visto 

que em vários momentos mencionará O Estrangeiro como texto ausente de estilo, em 

outros momentos tratará da mesma obra mencionando um estilo de ausência, ou 

mesmo um estilo que nada busca, entre outras ponderações que são conflitantes 

entre si. E é essa estranha movimentação no livro de Camus que parece chamar mais 

sua atenção, pois é como se a obra caminhasse, fluindo como um rio, sem nunca ser 

o mesmo, tal como aponta: 
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O admirável efeito desse trabalho é uma água a correr, nada: não há 
literatura, mas também não há negligência alguma; não há frases, mas 
proposições; não há ilusão de forma, mas também não há nenhum 
desprezo pela forma; estilo que não busca a imagem, mas não a teme; 
estilo peregrino como sua personagem. (BARTHES, 2004, p.44) 

 

 Apesar da ruptura que a obra proporciona com o funcionamento das obras de 

autores tradicionais e do passeio feito entre a literatura e a não-literatura, Barthes 

declara que O Estrangeiro “soube conservar o essencial de uma bela obra: o mélos, 

o elã que faz o livro fluir. [E] Três frases do início bastam para nos prender; nosso 

prazer está garantido” (Barthes, 2004, 45). Em suma, o crítico se demonstra ávido 

pelo primeiro romance de Camus; o flerte da obra com a construção clássica e ao 

mesmo tempo a quebra com os padrões tradicionais, o encantam. No mesmo artigo 

Barthes relaciona ainda o estilo e a noção de absurdo trabalhados pelo franco-argelino 

e se mostra igualmente interessado em como ele conseguiu construir uma narrativa 

absurda sem transformar o romance em algo como uma crônica. Desse modo, 

apoiando-se em suas ambiguidades, salva o romance de ser uma espécie de mero 

testemunho da filosofia que o abarca. E já aqui, Barthes assinala de forma branda, 

num elogio à obra, aquilo que comporia o exemplo de sua escritura branca, explicitada 

em O Grau zero da Escritura: 

 

Pode muito bem que com O Estrangeiro – sem exagerar demais a 
importância dessa obra – se eleve um novo estilo, estilo do silêncio do 
estilo, em que a voz do artista – igualmente afastada de suspiros, 
blasfêmias e cânticos – é uma voz branca, única em harmonia com 
nosso desamparo irremediável. (BARTHES, 2004, p.50) 

 

 Diferente do artigo “Reflexão sobre o estilo de O Estrangeiro”, em que analisava 

basicamente o estilo (ou ausência dele) na composição do romance de Camus, em 

em “O Estrangeiro, romance solar”, Barthes analisa a obra e seu ambiente (a)temporal 

e social, e logo fica clara a impressão sobre o romance, que acompanha toda a análise 

– “O Estrangeiro é certamente o primeiro romance clássico do pós-guerra” 

(BARTHES, 2004, p. 92). E se no artigo anterior o crítico afirmava que não era preciso 

exagerar na importância dessa obra, nesse momento ele coloca o romance com papel 

histórico imprescindível ao dizer que “a publicação de O Estrangeiro foi um fato social, 
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e seu sucesso teve tanta consistência sociológica quanto a invenção da pilha elétrica 

ou a das revistas de amor” (BARTHES, 2004, p. 92).  E então passados dez anos do 

lançamento do primeiro romance de Camus e do pavimento deixado por ele, seguido 

em modelo por outros autores, “O Estrangeiro ainda mantém seu frescor, e o brilho 

desse livro vai além das modas que possam ter acompanhado seu aparecimento” 

(BARTHES, 2004, p. 96). O crítico ainda continua a dissertar sobre como o livro teria 

então envelhecido bem e com o tempo amadureceu, e confessa:  

Há dez anos, absorvido como muitas outras pessoas pela tese do 
momento, via principalmente seu admirável silêncio, que a iguala às 
grandes obras clássicas, todas produzidas por uma arte da lítotes. 
Agora vejo um lirismo que teria sido menos censurado nas obras 
posteriores de Camus, se por ventura tivessem sabido entrevê-lo em 
seu primeiro romance. (BARTHES, 2004, p.96)   

 

A citação anterior explicita a leitura de Barthes de outras obras de Camus, bem 

como fica claro que foi feita a leitura profunda também de O mito de Sísifo, visto que 

nos dois artigos ele relaciona o conteúdo do romance com sua contraparte ensaística 

para assim poder melhor estudar o romance. Ao fim de “O Estrangeiro, romance 

solar”, retorna para mais um elogio da longevidade e vivacidade da obra mesmo após 

muitos anos do seu lançamento: “dez anos depois de sua publicação, alguma coisa 

nesse livro continua a cantar; alguma coisa continua a nos dilacerar, o que é duplo 

poder de toda beleza” (BARTHES, 2004, p.98). 

Apesar de todos os elogios às obras e em especial ao primeiro romance do 

autor, consagrado com o Nobel de literatura de 1957, com conotações de Nobel da 

paz, no ano seguinte à publicação do artigo supracitado, como bem sabemos, os 

elogios cessaram e deram lugar a uma apreciação dura e condenatória por parte de 

Barthes. No ano de 1955, ele escreveria e publicaria “A Peste, anais de uma epidemia 

ou romance da solidão”.  

Em boa parte de sua apreciação da obra nesse ensaio, o crítico faz uso do 

termo crônica, palavra utilizada pelo autor do romance para situar os leitores no início 

de sua ficção. Quando buscamos a definição do termo no dicionário Littré, vemos que 

ela dá cabo, em uma de suas acepções, de colocar a crônica em oposição à História 

enquanto forma de estudo, como Barthes reproduz: “CRÔNICA: 1º Anais segundo a 

ordem cronológica, em oposição à história, em que os fatos são estudados em suas 

causas e consequências; 2º o que é composto por historietas correntes.” (BARTHES, 
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2005, p.44). A escolha do termo, portanto, prepara o leitor para sua opinião sobre a 

obra de Camus. Ao longo das primeiras páginas da crítica, Barthes vai mostrando 

como o romance de fato poderia se tratar de uma crônica, mas não faz com o intuito 

simples de corroborar as primeiras linhas do romance, mas para opor o romance à 

ordem da História. E é utilizando essa oposição História-crônica que para Barthes, o 

autor do romance iria derivar algo que não é próprio de uma crônica: 

Na verdade, esse encadeamento sem ênfase não é fortuito – está 
carregado de substituir os valores cognitivos que o argumento 
pareceria arregimentar (como Tragédia ou História) por um valor 
sentimental, impregnando voluntariamente a crônica com uma 
substância que de ordinário lhe é estranha: a Moral. (BARTHES, 2005, 
p.47) 

A Peste, romance que foi publicado em 1947, ou seja, dois anos após o fim da 

Segunda Guerra e obra que acabou valendo a Camus o prêmio Nobel de literatura, 

tem por cenário a cidade de Oran na Argélia. A história do livro se passa em algum 

momento da década de 1940 quando então cada vez mais ratos começam a aparecer 

mortos pelas ruas. Não demoraria para que no lugar de apenas os ratos, moradores 

da cidade começassem a cair doentes, afligidos pela peste. Até que a doença alcança 

uma escala epidêmica e a cidade é bloqueada, ninguém entrava e ninguém saia, com 

seus moradores ficando à própria sorte. E assim como a peste chega, ela parte, sem 

aviso. 

Barthes nota que a peste que assola a cidade funciona então como um reator 

e esse mal acaba assumindo uma função de experimento para entender a reação das 

pessoas, uma humanidade média, de humanos comuns numa dada situação. Ele 

percebe que a peste, a princípio, afeta a todos os personagens de forma diferente, 

fazendo com que todos esses indivíduos tenham uma primeira reação e modo de lidar 

com a doença. Mas essa conduta de aspecto particular e contingente, futuramente iria 

se resolver naquilo que o crítico chama de uma moral comum de liberdade. E “essa 

liberdade é, ao mesmo tempo, conhecimento sobre uma necessidade e poder sobre 

essa necessidade, não há dúvida de que a crônica de Camus postula uma moral da 

liberdade” (BARTHES, 2005, p. 49). 

Diante da máxima tragédia, nota-se que por fim os moradores de Oran do 

romance não discutem mais a doença, a aceitam em seu modo bruto, sem aspirações 

metafísicas, sem justificativa, buscando evitá-la ou fugir e então, incapazes de 

encontrar álibi para escapar da cidade isolada, tentam qualquer saída da realidade da 
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peste a que foram reduzidos e respondem vendo que sua sociabilidade é o único bem 

humano que podem opor sem mentira a ela. E está aí, é na sociabilidade, na simpatia 

e na empatia do homem que reside a solução para encarar esse mal. Encontrando 

essa noção na obra do franco-argelino, Barthes conclui essa parte de seu artigo: 

Exercer seu ofício, aplicar-se conscientemente a debelar um mal 
medonho, injusto, mesmo incompreendido, com as armas do médico, 
armas modestas, imperfeitas, mas pelo menos pacientes, objetivas, 
forjadas em comum e sobretudo nunca letais, essa é a medida da 
felicidade que não nasce da sublimação do sofrimento, mas da 
obstinação dos homens em reduzi-lo, lado a lado, sem ilusões e sem 
desesperança. (BARTHES, 2005, p.50) 

Na segunda parte de seu artigo, Barthes recupera a informação já circulante no 

momento sobre essa obra de Camus, A Peste, como uma alegoria da Ocupação 

nazista na França; a partir desse momento a crítica assume uma postura mais 

pungente e de vigor político. Pois se a alusão é essa, as respostas e a ação dos 

homens do romance não seriam cabíveis na resistência à realidade à qual se associa. 

Ele declara que “é desse aprofundamento histórico da peste que nasce o mal-

entendido que, dede a publicação de A Peste, opõe Camus a uma parte dos 

intelectuais franceses” (BARTHES, 2005, p. 51). 

Julgando que a moral de solidariedade que acredita embutida nessa obra 

poderia até ser funcional contra males como o descrito no livro, Barthes, no entanto, 

questiona se essa solidariedade seria viável quando o mal tem uma face humana. E 

se em momentos anteriores, no artigo, questionava a anti-historicidade no romance, 

aqui crava que não só o autor projeta a história na obra, como a reflete de forma 

impensável. E mais imperdoável ainda é sua suposta resposta para a então violência 

histórica: 

A resposta de Camus não é duvidosa: assim como fazem os médicos, 
os enfermeiros e os voluntários de A Peste, seja qual for a conjuntura 
histórica, é preciso fazer de tudo para não ser “algoz nem vítima”. 
Pode-se discutir, contestar uma Moral que exponha ao risco de tornar 
o homem cúmplice de um mal cujos efeitos ele só quer sanar, mas não 
se pode negar em Camus a clareza e a gravidade da escolha. 
(BARTHES, 2005, p.52) 

 

E termina por fim com uma afirmação de que Camus, ao ser a primeira 

testemunha da História e mesmo sua obra nascer de uma consciência da História, ao 

assumir a postura vista em A Peste, acaba por recusar os seus compromissos e a 
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solidariedade de seu combate, inaugurando-lhe então uma carreira de solidão. E é 

motivado por tal crítica que o autor da obra criticada por Barthes, iria responder 

publicamente. 

Em sua resposta à crítica de Barthes escrita em “A Peste, anais de uma 

epidemia ou romance da solidão” publicada no Bulletin du Club du meilleur livre em 

1955 a sua obra, que também seria seu best-seller, Albert Camus deixa claro que está 

aberto a apreciações de seu trabalho e afirma que é não só possível como também 

significativo que alguém se aventure a ir tão longe quanto Roland Barthes o fez em 

sua análise (CAMUS, 2005, p. 54). Com essa observação notamos que Camus 

demonstrava estar, de certa forma, acostumado ao peso das críticas que vinham 

sendo feitas, não apenas a A Peste, como também a sua contraparte filosófica. O 

escritor reclama os limites em que tais críticas poderiam atingir, como também pontua 

sua resposta de acordo com os argumentos de Barthes, como podemos ver no trecho 

que segue: “Mas parece-me que em todas as obras há evidências que o autor tem o 

direito de reivindicar para, por pelo menos, indicar até que limites o comentário pode 

desenvolver-se” (CAMUS, 2005, p. 55). 

Para o autor de A Peste, há uma série de problemas no que diz respeito a 

apontar a sua obra como anti-histórica e mesmo em vê-la apanhada por uma tal 

política de solidão, como argumentado por Barthes como neste trecho: “Os homens 

de Camus só podem ser algozes ou cúmplices dos algozes, aceitando ser sós, e são. 

A Peste deu início a uma carreira de solidão para seu autor” (BARTHES, 2005, p.53). 

E como resposta para o primeiro ponto, no qual o crítico se fez valer da própria 

epígrafe do romance para usar a terminologia de crônica a fim de tentar cercar a obra 

e encerrá-la segundo seus argumentos, Camus responde:  

Acresce que um longo trecho de A Peste foi transcrito numa 
publicação [do jornal] Combate, e que essa circunstância, por si só, 
justificaria a transposição que realizei. A Peste, em certo sentido, é 
mais que uma crônica da resistência. Mas, sem a menor dúvida, não 
é menos que isso. (CAMUS, 2005, p. 55)  

O autor argumenta que em sua obra há uma evolução, no sentido de que há 

um movimento na essência filosófica e moral presente em seus textos através da 

atitude de seus personagens. Em sua resposta, Camus escreve por extenso quais 

são esses movimentos e evoluções: “a transição de uma atitude de revolta solidária 

para o reconhecimento de uma comunidade cujas lutas é preciso compartilhar” 
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(CAMUS, 2005, p. 55). Em O Estrangeiro Meursault encarna o exemplo do homem-

absurdo em uma essência quase pura e que, apesar de estar de certa forma cercado 

de pessoas, lida sozinho com o absurdo. Já em A Peste, os homens, através dos 

flagelos e sofrimentos impostos pela praga, são apresentados ao absurdo, mas diante 

disso acabam por abrir mão da individualidade para se opor àquele mal que aflige a 

cidade. E o autor resume tal caminho também de forma direta ao dizer que “se há uma 

evolução de O Estrangeiro para A Peste, ela ocorreu no sentido da solidariedade e da 

participação” (CAMUS, 2005, p. 55). A questão também é exemplificada em parte da 

resposta: 

O tema da separação, cuja importância no livro o senhor nota muito 
bem, é esclarecedor nesse aspecto, Rambert, que encarna esse tema, 
renuncia justamente à vida particular para engajar-se na luta coletiva. 
Diga-se de passagem, essa personagem, ela mesma mostra o que 
pode haver de artificial na oposição entre amigo e militante. Pois existe 
uma virtude comum aos dois, que é a fraternidade ativa, de que 
nenhuma história, afinal, jamais prescindiu. (CAMUS, 2005, p. 55) 

 

E tendo a crítica de Barthes ido além da estética e de considerações sobre a 

moral, para as quais Camus aceita a opinião sem grandes alardes, no entanto, Barthes 

avança ainda mais, atacando a conduta do engajamento do franco-argelino. Tal 

apontamento é respondido por ele acentuando-se triste por tais palavras: 

Embora me pareça possível considerar insuficiente a moral que A 
Peste traz à baila (nesse caso cabe dizer em nome de que moral mais 
completa), e legítimo criticar a sua estética (muitas de suas 
observações são explicadas pelo simples fato de que não acredito no 
realismo em arte), parece bem difícil, ao contrário, dizer a seu respeito 
(como o senhor faz ao terminar) que seu autor recusa a solidariedade 
de nossa história presente. Difícil e – permita-me dizer-lhe 
amigavelmente – um pouco entristecedor. (CAMUS, 2005, p. 56) 

 

Tão pronto fica claro que muito além de uma questão de estética, ou desagrado 

pela movimentação da escrita de Camus, a crítica de Barthes reverbera um tom mais 

pungente com relação ao engajamento e, como rápido percebido pelo autor de A 

Peste, com relação a sua visão política na época. Camus continua: 

A pergunta que o senhor formula, em todo caso, “que fariam os 
combatentes da Peste diante do rosto demasiado humano do 
flagelo?”, é injusta no sentido de que deveria ter sido escrita no 
passado e, nesse caso, já recebemos a resposta, que é positiva. 
(CAMUS, 2005, p. 56) 
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 É preciso lembrar de que Camus tentou se alistar como soldado tanto da 

Segunda Guerra, quanto nos conflitos da Argélia. Entretanto, em razão do histórico 

de sua saúde com a tuberculose da qual nunca teria se recuperado por completo, foi 

impedido de atuar como soldado, mas isso não o impediu de lutar. O franco-argelino 

então se aliou à Resistência Francesa e atuou no Combat, um jornal clandestino 

iniciado em 1941, onde atuou como o redator-chefe até o pós-guerra. Foi pelo jornal 

Combat que as ideias dos intelectuais da resistência podiam se comunicar e se opor 

à opressão da ameaça nazista. Visto esse histórico de combate, não diretamente 

armamentista, mas ainda assim colocando suas energias e vitalidade na luta pela 

liberdade, é possível entender que Camus tenha se sentido injustiçado pelas 

alegações de Barthes em seu texto em que cobra mais engajamento em sua obra 

literária. 

No trecho a seguir a resposta de Camus poderia ser dirigida inclusive não 

somente a Barthes, ou no mínimo serve como uma resposta condensada e concisa 

para todas as críticas de origem política feitas a ele naquele período. Nesse momento 

turbulento da história, onde reinava o medo causado pelas tensões da guerra fria, 

Camus se negava a ter que escolher lados de forma sistemática. Não apenas isso, 

em O homem revoltado (1951) descreveu o potencial que revoluções com bases 

utópicas têm para desencadear em tiranias, e essa afirmação foi o estopim para a 

maior das querelas na qual se viu envolvido, justamente a que terminou com o 

rompimento com Sartre. Nos termos de Camus,  

Pois o terror tem muitos rostos, o que justifica mais ainda o fato de eu 
não ter dado nome preciso a nenhum, para poder melhor atingir a 
todos eles. Certamente é isso o que reprovam em mim, ou seja, o fato 
de A Peste poder servir a todas as resistências contra todas as 
tiranias. (CAMUS, 2005, p. 56) 

 

 Ao escolher não se ater a um realismo ou mesmo a uma metáfora que 

só poderia aplicar-se unicamente à Ocupação (a peste bubônica como uma metáfora 

dos horrores da submissão ao nazismo de Hitler), A Peste torna-se uma obra capaz 

de dialogar com outros horrores provenientes de quaisquer tiranias ou males de ordem 

humana ou natural. 
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Em sua réplica, Barthes deixa claro que a resposta de Camus não muda sua 

opinião sobre a crítica feita à obra e aqui fica implícito que o que acaba por opor os 

dois autores são as suas visões de engajamento literário, para além da visão política 

propriamente dita. O primeiro dos dois pontos tocados por Barthes em sua réplica é a 

do realismo na arte e questiona se “O romancista tem o direito de alienar os fatos da 

história? Uma peste poderá equivaler, não digo a uma ocupação, mas à Ocupação?” 

(Barthes, 2005, p. 58). E voltando à fala de Camus que em sua resposta afirmou não 

acreditar no realismo em arte, retomado aqui com a expressão “rejeição de realismo 

em arte”, e faz seu posicionamento em relação a essa literalidade ao dizer que: 

“Acredito numa arte literal, em que as pestes não são nada mais que pestes, e em 

que a Resistência é toda a Resistência.” (Barthes, 2005, p. 59). 

Essa literalidade em arte, podemos entender como sendo a visão de 

engajamento literário que, neste momento, criticava como ausente ou parca em A 

Peste, não por uma falta de habilidade, mas por escolha, como pode ser lido na réplica 

de Barthes que reproduzimos: 

Vejo, por minha vez, nessa arte literal, o único recurso possível contra 
uma moral formal, capaz, a meu ver, de afastar da “obstinação dos 
fatos”, único respeito possível para com uma História cujos males só 
serão remediáveis se olharmos em sua propriedade absoluta, e não 
como símbolos ou germes possíveis de equivalência. (BARTHES, 
2005, p. 59) 

 

O segundo ponto tocado pelo crítico em sua resposta é, em suma, uma 

pequena defesa, mas não aprofundada, do materialismo histórico marxista: “considero 

a moral da explicação mais completa que a moral da expressão.” (Barthes, 2005, p. 

59), que embora não tenha sido abertamente citado por ele em sua crítica a A Peste, 

muito norteou seu texto.  

A polêmica entre Barthes e Camus teve início em 1955 com a publicação da 

resenha “A peste, anais de uma epidemia ou romance da solidão?” em que entre 

vários aspectos o crítico vai condenar as escolhas feitas por Camus para a construção 

de sua obra. Entre os pontos condenados por Barthes estão o fato de Camus ter usado 

a peste bubônica como uma alegoria para o exército nazista; segundo Barthes essa 

alegoria alienaria os fatos da história que o romancista conhecia muito bem. Ainda, na 

crítica Barthes apontaria para uma moral que seu contemporâneo tentaria derivar da 

história através de sua ficção, moral que considera insuficiente. O texto de Barthes 
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resultaria em uma resposta por meio de uma carta pública por parte de Camus que 

seria então respondida pelo primeiro. Após essa troca de cartas públicas entre os 

autores, Barthes pouco voltaria a falar sobre Camus, bem como não escreveria 

nenhum texto focado no autor. 
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Considerações finais 

 

Em sua dura crítica a A peste podemos observar que Roland Barthes acaba 

por vezes tropeçando: em Da obra ao texto ele fala “de possibilidades tão amplas para 

o diálogo, especulação, interpretação do Texto, que beira o infinito, a possibilidade 

perpétua de discussão, de transmissão” (BARTHES, 1998, p. 73). Em A peste Barthes 

recusa a amplitude da possibilidade do Texto na obra, criticando a ausência de uma 

leitura única no texto de Camus.  

Se analisarmos a crítica “A Peste anais de uma epidemia ou romance da 

solidão” sob o prisma de conceitos de Barthes como os de Texto e escritura e 

escrevência, iremos notar algumas inconsistências na análise do autor sobre a obra 

de Camus.  Assim como ignora em A peste aquilo que tanto elogiou nas demais obras 

do autor, em especial O estrangeiro, fazendo com que possamos assumir que a crítica 

feita ao romance A peste, foi sim guiada por razões muito mais políticas do que 

propriamente literárias. 

O pós-guerra e a situação política nos anos 50 colocou uma notável pressão 

sobre os intelectuais no mundo inteiro e o meio francês não ficou de fora desse 

movimento. Notadamente os pensadores se viram na obrigação de se posicionarem 

fortemente de alguma forma, lembrando o clima de um conflito iminente. Roland 

Barthes, se antes voltado puramente para a crítica literária e para a linguística, no 

início de sua carreira, no pós-guerra passou a se empenhar em ocupar seu local nas 

discussões de posicionamento e engajamento políticos. 

 Em 1953 finalmente reuniria os capítulos do que veio a ser O grau zero da 

escritura, que nessa versão final já detinha discussões mais voltadas para o que seria 

o engajamento do autor, diferente de sua publicação inicial nas revistas em que era 

mais ameno nesse quesito. Assim como suas primeiras apreciações das obras de 

Camus se voltavam mais para o âmbito estético-literário e em “A Peste, anais de uma 

epidemia ou romance da solidão” tomou uma posição de engajamento e política, a 

resposta de Camus e então réplica de Barthes tornam esse ponto muito mais claro.

 Em suma, a querela entre Barthes e Camus possui diversos aspectos que 

podem ser debatidos, mas é visível que o crítico vinha passando pelo processo de se 

adequar ao que o meio intelectual da época exigia, assumindo uma postura parecida 
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com a do maior pensador da época, Jean-Paul Sartre, que delineava o caminho de 

boa parte dos intelectuais e literatos daquela geração. 

 Para Camus as querelas dos anos 50 tiveram outras repercussões, em especial 

a que levou ao rompimento com Sartre. Todo esse processo acabou levando à escrita 

do romance filosófico A queda (1956) anos mais tarde e é visto pelos estudiosos de 

Camus como o ponto final de toda a reflexão decorrente das querelas daquela década. 

E acertou em cheio sobre a universalidade de sua obra quando diz a Barthes em sua 

resposta que A peste não era perdoada pelos contemporâneos pelo fato de que sua 

obra serviria a todas as resistências contra todas as tiranias. Afinal, a obra do franco-

argelino costuma ser revisitada e ficar em alta em momentos de crise, seja política ou 

de pandemias, como vemos no caso de 2020, onde A Peste voltou a circular entre os 

livros mais vendidos, reencontrando mais uma vez a possibilidade de uma nova 

interpretação. 
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