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Leandson Vasconcelos Sampaio1

“A Peste tem um sentido social e um sentido metafísico. É exatamente 
o mesmo. Esta ambiguidade é a mesma que surge em O Estrangeiro.” 
(Camus, Primeiros Cadernos).

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa mostrar no pensamento do 
romancista-filósofo franco-argelino Albert Camus (1913-1960) 
o élan entre Filosofia e Literatura, envolvendo, sobretudo, o 
romance A Peste (1947) e o ensaio O Homem Revoltado (1951), 
articulando as categorias de “ética”, “revolta” e “solidariedade” 
como conceitos entrelaçados em seu ensaio e no romance em 
questão. Mostraremos no pensamento camusiano uma busca 
pelo equilíbrio entre a razão e a sensibilidade a partir de uma 
escrita imagética através da sensibilidade literária. A relação 
entre Filosofia e Literatura caracteriza nas obras do filósofo 
mediterrâneo uma fusão entre pensamento e a imagem literária, 

1 Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará – UFC).

Filosofia e Literatura: ética, revolta e solidariedade 
em A peste de Albert Camus

7
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por isso a escrita imagética faz parte do seu método de filosofar, 
pois a imagem para Camus dá substância ao pensamento. 
Explicitaremos também como a Filosofia e a Literatura 
camusianas estão ligadas a um êthos2 de compromisso para com a 
coletividade em uma dimensão social e política na relação entre 
pensamento e revolta. 

O Homem Revoltado, ensaio de maturidade que causou 
muita polêmica ao ser publicado, gerando rompimentos nos 
ciclos de amizades de Camus, será analisado com um recorte 
específico da relação que Camus faz entre revolta e solidariedade 
como uma continuidade do pensamento camusiano de juventude 
desenvolvido, sobretudo, no ensaio O Mito de Sísifo – ensaio sobre o 
absurdo (1942) e no romance O Estrangeiro (1943) e as consequências 
éticas e políticas que envolvem a relação entre o absurdo e a revolta. 
Neste horizonte, no recorte que faremos não será explicitado 
minuciosamente o conceito de absurdo, subentendendo como 
uma categoria dada na construção do pensamento camusiano que 
tem relação com a revolta a partir da falta de sentido da existência. 
Com efeito, apesar de compreendermos que não necessariamente 
pode haver uma passagem da consciência do absurdo da existência 
para a revolta, tendo em vista que a constatação da falta de sentido 
pode levar apenas a um niilismo passivo, mostraremos como em 
Camus a constatação consciente do absurdo pode levar à revolta a 
partir de uma relação com a coletividade que se dá com a revolta 

2 Neste sentido, diz Georgia Cristina Amitrano em nota de rodapé: “Ao designar 
um êthos em Camus, pressuponho que ele possua em sua filosofia a inserção de 
um pensamento da práxis, isto é, a inserção de uma teoria cujo objeto seja a ação 
humana. Com a designação de êthos é possível visualizar, em seu pensamento, 
algo que se difere de uma posição teorética; isto é, de uma Metafísica ou Física. 
O que, de fato se vê é a inserção de um pensamento da práxis, uma teoria cujo 
objeto é a ação humana e pela qual se investiga aquilo que, de certo modo, 
constitui uma forma de política”. (AMITRANO, 2014: 26-27).



Filosofia e Literatura: ética, revolta e solidariedade em A Peste de 
Albert Camus - Leandson Vasconcelos Sampaio

a 151  b

em direção à solidariedade como um valor da construção ética e 
política nascida com a alteridade.

A Peste, romance recebido imediatamente como uma 
alegoria da Segunda Guerra Mundial, pode ter um sentido mais 
amplo que se estende aos nossos dias, quando, a bem da verdade, 
podemos ler encarnando as imagens em diversas situações tanto 
sociais quanto políticas do cenário mundial atual. Entretanto, 
não vamos nos dispor neste artigo a se ater a fatos históricos para 
compreender a filosofia camusiana, deixando em aberto, de certa 
forma, para interpretações que se atêm a fatos históricos do nosso 
cotidiano, sobretudo, recente. Neste sentido, o trabalho visa ater-
se à relação entre as categorias “ética”, “revolta” e “solidariedade” do 
pensamento camusiano sem esquecer o horizonte contemporâneo, 
compreendendo que estas categorias transpassam também a 
atualidade, porém, não analisando um momento histórico em 
específico. Em outras palavras, sem prender-se a situações históricas 
específicas, visamos mostrar na Filosofia Prática camusiana a 
relação entre ensaio e romance como potências para compreender 
o nosso tempo presente, criando espaço para que a partir do 
pensamento camusiano a ação humana tenha uma ferramenta 
teórica para a reflexão e a resolução de problemas éticos e políticos 
contemporâneos à luz do romancista-filósofo africano.

2. FILOSOFIA E LITERATURA: A IMAGEM LITERÁRIA E 
A TAREFA ÉTICA DO ESCRITOR

“Só se pensa através das imagens. Se queres ser filósofo, escreva roman-
ces.” (Camus, Primeiros Cadernos)

“Um romance nunca passa de uma filosofia posta em 
imagens. Em um bom romance, toda a filosofia passou pelas 
imagens” (CAMUS, 1998: 133), escreveu o romancista-filósofo 
Prêmio Nobel de Literatura em 1957 Albert Camus. Neste 
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horizonte, podemos dizer que para Camus a imagem literária 
está ligada ao seu método de pensamento que cria um equilíbrio 
entre a narratividade literária e o pensamento filosófico em sua 
“filosofia transposta em imagens” (CAMUS, 1998: 133), havendo 
assim “uma oscilação constante entre reflexão e escrita ficcional” 
(PINTO, 1998: 21). Ou seja, a relação entre a escrita romanesca 
e a Filosofia está ligada em Camus de forma substancial: “Ao 
retratar a realidade, Camus nos revela a existência humana em 
sua concretude. Das experiências de suas personagens, brotam 
as ideias filosóficas, pois em Camus é perfeita a união filosofia-
literatura.” (ESPÍNOLA, 1998: 134). Assim, em Camus a imagem 
literária dá substância ao pensamento: “O pensamento é uma 
sucessão de imagens que refletem nossas ideias.” (BARRETO, 1971: 
144). Desse modo, há em Camus uma fusão entre a sua Filosofia 
e a narratividade da sensibilidade literária a partir da criação 
artística romanesca. Por isso, para Camus, os grandes romances 
são filosofias transpostas em imagens, como diz em O Mito de Sísifo:

Os grandes romancistas são romancistas filósofos, isto é, o contrá-
rio de escritores de tese. Assim Balzac, Sade, Melville, Stendhal, 
Dostoievski, Proust, Malraux, Kafka, para só citar alguns. [...] A 
escolha que eles fizeram de escreverem em imagens em vez de es-
creverem em raciocínios é indicadora de um certo pensamento que 
lhes é comum na [...] convicção da mensagem instrutiva da aparên-
cia sensível. (CAMUS, 2004: 122).

Compreendemos assim Camus como artista-filósofo: “O 
filósofo, mesmo que seja Kant, é criador. Tem seus personagens, 
seus símbolos e sua ação secreta.” (CAMUS, 2004: 115). Com 
efeito, a criação artística romanesca faz parte de um modo de 
pensar o mundo, a escrita é para Camus uma forma de inserção 
na realidade, não de escapismo, como poderia pensar o senso 
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comum. Destarte, diz Camus em O Homem Revoltado no capítulo 
intitulado Romance e Revolta:  “A maneira mais simples e banal 
de encarar a expressão romanesca consiste portanto em ver 
nisso um exercício de evasão. O senso comum une-se à crítica 
revolucionária.” (CAMUS, 1993: 298). Para Camus, a escrita 
romanesca não é uma fuga da realidade, mas sim uma imersão 
nela através da escrita e da sensibilidade artística. Neste sentido, 
diz Franklin Leopoldo:

Aí reside o engano de uma certa crítica que coincide com a visão 
que o senso comum tem do romance: evasão e desligamento do 
mundo, separação da vida, edulcoração que seria ao mesmo tem-
po traição da realidade. Compreender dessa maneira o romance é 
deixar-se guiar pela lógica binária que governa os nossos hábitos: 
ou o mundo real, ou a ficção, com a exclusão completa de um pelo 
outro. Ora, a contradição presente na atitude revoltada e expressa 
na arte nos convida a considerar os dois elementos ao mesmo tem-
po. A criação humana não é sempre e necessariamente a produção 
de uma ilusão. (LEOPOLDO, 2004: 230-231).

Neste horizonte, questiona Camus: “Mas do que se procura 
fugir pelo romance? De uma realidade julgada por demais 
esmagadora? As pessoas felizes também leem romances, e é 
um fato constatado que o extremo sofrimento tira o gosto pela 
leitura”. (CAMUS, 1993: 298). Ou seja, para Camus a Literatura 
não foge da realidade, é um modo de inserção no mundo. “O 
mundo romanesco não é mais que a correção deste nosso mundo, 
segundo o destino profundo do homem”. (CAMUS, 1993: 302). 
Criar é agir, pois a criação literária está inserida na realidade, 
não é apenas uma forma de contemplação do mundo, e, neste 
sentido, possui também uma tarefa ética:

A tarefa ética deve ser entendida em estrita conexão com o envol-
vimento do homem no conhecimento da realidade humana: sen-
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do a existência o fundamento compreensivo desse conhecimento, 
aquilo que esse fundamento nos revela acerca da realidade humana 
nos compromete com a sua realização, principalmente porque a 
compreensão da existência não significa apropriar-se de um dado, 
mas comprometer-se com uma tarefa, com algo que temos de fa-
zer, e não apenas contemplar. É nesse sentido que a tarefa ética da 
literatura acompanha o caráter eminentemente prático do conhe-
cimento do homem: escrever é agir. (LEOPOLDO, 2004: 258).

Assim, podemos dizer que a relação entre Filosofia e Literatura 
desvela uma ética da Filosofia Prática camusiana. O filósofo 
enquanto criador quando decide escrever passa do individual para 
a coletividade, criando imagens que possuem uma visão de mundo 
que desvelam o modo de pensar do escritor que fomentam uma 
ética. Escrever é um ato e este ato tem suas consequências éticas e 
políticas, que para Camus estão ligadas com o conceito de revolta. 
“O romance é para Camus a tradução mais fiel no plano estético 
do espírito de revolta. O mundo criado pelo romancista é formado 
por nossos sonhos que desfilam em imagens.” (BARRETO, 1971: 
104). A escrita romanesca camusiana que fomenta a sua Filosofia 
Prática tem as suas consequências éticas que desvelam também um 
horizonte político através da revolta. A escrita enquanto ato que 
demonstra a visão de mundo do escritor tem um papel na ação 
humana diante da realidade, recusando a contemplação, não sendo 
um mero escapismo, mas sim um modo de expressão ética a partir 
da criação, que em Camus expressa a revolta.

3. REVOLTA E SOLIDARIEDADE EM O HOMEM REVOLTADO: 
DE SOLITÁRIO A SOLIDÁRIO

Em O Homem Revoltado Camus desenvolve o seu conceito 
de revolta, que já estava de certa forma perpassado em outras 
obras desde a juventude, mostrando uma tensão constante entre 
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o “sim” e o “não” que envolvem o conceito na medida em que a 
revolta é uma recusa, mas não é uma renúncia. O escravo que 
apenas disse “sim” em sua vida, ao revoltar-se passa a dizer “não” 
à sua condição de escravo e rebela-se contra o senhor tanto do 
ponto de vista histórico quanto do ponto de vista metafísico. 
O “homem revoltado” é aquele que ao tomar consciência da 
sua condição de vida injusta passa a questionar e a recusar esta 
condição. Com efeito, a revolta para Camus é um dizer “sim” e 
um dizer “não”, é uma negação e uma afirmação ao mesmo tempo.

Que é um homem revoltado? Um homem que diz não. Mas, se ele 
recusa, não renuncia: é também um homem que diz sim, desde o 
seu primeiro movimento. Um escravo, que recebeu ordens durante 
toda a sua vida, julga subitamente inaceitável um novo comando. 
Qual é o significado deste “não”? (CAMUS, 1993: 25).

Nesta perspectiva, o conceito de revolta está ligado ao 
combate contra as injustiças a partir de uma recusa da aceitação 
da injustiça da condição humana diante da falta de sentido do 
mundo: “A revolta nasce do espetáculo da desrazão diante de 
uma condição injusta e incompreensível.” (CAMUS, 1993: 21). 
A revolta neste sentido é metafísica, mas também possui o seu 
horizonte histórico que mostra a dimensão política da ação 
humana para além do individualismo que nasce da constatação 
da falta de sentido. Destarte, a revolta também está ligada à 
afirmação da empatia humana mesmo diante das injustiças, 
pois “a revolta não nasce, única e obrigatoriamente, entre os 
oprimidos, podendo também nascer do espetáculo da opressão 
cuja vítima é um outro.” (CAMUS, 1993: 29). Neste sentido, 
podemos dizer que para Camus em O Homem Revoltado a revolta 
desvela uma ética da solidariedade quando se passa da dimensão 
individual para a dimensão coletiva a partir da consciência que 
transcende o individualismo. “Na revolta, o homem se transcende 



Τύραννος:
Contribuições filosóficas para a compreensão do horizonte político contemporâneo

a 156  b

no outro, e, desse ponto de vista, a solidariedade humana é 
metafísica. Trata-se simplesmente, por hora, dessa espécie de 
solidariedade que nasce nas prisões.” (CAMUS, 1993: 29). Ou seja, 
em Camus a revolta tem uma dimensão metafísica que fomenta a 
solidariedade humana diante da injustiça da condição miserável 
da existência e da falta de sentido. O que era angústia individual 
transcende em revolta coletiva, pois “o ‘homem revoltado’ não é 
egoísta, mas, isto sim, solidário.” (AMITRANO, 2014: 40). Assim, 
a revolta tem a sua dimensão histórica e também metafísica e da 
mesma forma podemos dizer que para Camus a solidariedade é 
histórica e metafísica, pois o “homem revoltado” se contrapõe às 
injustiças da condição miserável da existência humana e afirma 
a empatia na história.

Na experiência do absurdo, o sofrimento é individual. A partir 
do movimento de revolta, ele ganha a consciência de ser coletivo, 
é a aventura de todos. O primeiro avanço da mente que se sente 
estranha é, portanto, reconhecer que ela compartilha esse senti-
mento com todos os homens, e que a realidade humana, em sua 
totalidade, sofre com esse distanciamento em relação a si mesma 
e ao mundo. O mal que apenas um homem sentia torna-se peste 
coletiva. Na nossa provação diária, a revolta desempenha o mesmo 
papel que o cogito na ordem do pensamento: ela é a primeira evi-
dência. Mas essa evidência tira o indivíduo de sua solidão. Ela é um 
território comum que fundamenta o primeiro valor dos homens. 
Eu me revolto, logo existimos. (CAMUS, 1993: 35, grifo nosso).

A experiência do absurdo (que Camus vai desenvolver em 
O Mito de Sísifo) mostra a angustia individual diante da falta de 
razoabilidade do mundo frente à falta de sentido e esta evidência 
trazida pela consciência da condição humana miserável a partir 
de um sofrimento pessoal ao avançar em direção à revolta trás 
o reconhecimento de que o mal é coletivo, como uma peste que 
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se espalha pelo mundo e que deve ser combatida coletivamente. 
“A revolta é no fundo a descoberta, por homens conscientes, da 
existência de outras pessoas. O homem revoltado abandona seu 
egoísmo e dá as mãos para o seu semelhante.” (BARRETO, 1971: 
72). A existência revoltada retira o indivíduo do egoísmo para 
uma tarefa coletiva que é compartilhada por todos em maior 
ou menor grau na história, havendo assim uma dimensão ética 
e política envolvida na passagem da angústia individual para a 
solidariedade coletiva dos indivíduos que compartilham em 
comum a revolta. Ou seja,  “a revolta é o ponto central, a raiz ética 
de Camus. Não se trata de um sentimento individual, egoísta, 
irracional. Ao contrário, essa revolta torna-se comunitária, 
solidária, porque nasce de um sentimento de amor e simpatia 
em relação ao outro.” (CARVALHO, 2010: 85). Em outras 
palavras, o despertar da consciência é também um despertar da 
existência que percebe que o combate contra o mal necessita ser 
comunitário, fazendo um elo entre a revolta e a solidariedade, 
gerando assim um valor em comum. Neste horizonte, para 
Camus, 

a revolta é o ato do homem informado, que tem consciência dos 
seus direitos. Mas nada nos autoriza a dizer que se trata apenas do 
direito dos indivíduos. Pelo contrário, parece efetivamente, pela 
solidariedade já assinalada, que se trata de uma consciência cada 
vez mais ampla que a espécie humana toma de si mesma ao longo 
de sua aventura. (CAMUS, 1993: 33)

A consciência que a espécie humana toma de si mesma, 
ao revoltar-se, vai em direção à empatia e à solidariedade com 
os semelhantes, para além do egoísmo, na medida em que a 
luta contra as injustiças precisa ser coletivizada. O combate 
ao mal tanto metafísico quanto ao mal inserido na história 
necessita de um senso humano comunitário para se efetivar, 
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pois ao compartilhar do mesmo mundo e compreender a falta 
de sentido o “homem revoltado” encontra a dimensão prática 
da ação a partir da experiência da alteridade solidária. Ou seja, 
para Camus o protesto que se fazia solitariamente passa ser 
compreendido em uma dimensão solidária, ética e política.

O próprio movimento que vai do absurdo à revolta obriga a passar 
do individual ao coletivo e, dessa forma, inscreve-se na história. Na 
experiência do absurdo, a tragédia é individual. A partir do mo-
mento em que surge a revolta, ela tem consciência de uma dimen-
são coletiva. Torna-se atitude de todos, expressa, concretamente, 
pela solidariedade. O mal que, até então, atingia um só homem 
torna-se peste coletiva. É por força de seu próprio élan e sob a 
pressão da história que a revolta, inicialmente individual, torna-se 
coletiva e solidária. Na verdade mesmo sem representar um gesto 
de natureza ideológica, não há como deixar de reconhecer as di-
mensões ética e política da solidariedade. (CARVALHO, 2010: 90).

 Desse modo, podemos dizer que há em Camus uma 
dimensão ética e política fundamental a partir do conceito de 
revolta que fomenta um valor na história em direção à solidariedade 
humana. “Ao confrontar-se com o absurdo do mundo em que está 
inserido, o homem revolta-se. (...) A revolta é a semente de outro 
sentimento que se exterioriza como a base de toda ética humana 
e natural: a solidariedade.” (CARVALHO, 2010: 86). Em outras 
palavras, o confronto diante da falta de sentido do mundo, que 
em um primeiro momento é individual, desperta uma dimensão 
ética que é também política na medida em que a revolta precisa 
da cumplicidade humana para se inserir na história coletiva. O 
“homem revoltado” passa de solitário à solidário:

Embora a revolta nasça do aspecto mais individual do homem, o 
qual vê cada um em sua singularidade, esta é capaz de suscitar o 
que seja a própria noção de indivíduo. O homem, portanto, deixa 



Filosofia e Literatura: ética, revolta e solidariedade em A Peste de 
Albert Camus - Leandson Vasconcelos Sampaio

a 159  b

de ser, diante de sua revolta, um estranho solitário envergado sob o 
peso tanto de uma coletividade inimiga quanto da falta de sentido 
inerente ao mundo, passando, então, a reconhecer-se como partí-
cipe de valores comuns a outros homens. Ou seja, ao creditar para 
si uma “razão de...”, credita aos demais essa mesma propensão. De 
solitário a solidário. (AMITRANO, 2014: 42).

Ou seja, a revolta cria um valor que leva o indivíduo da 
solidão à solidariedade e a uma cumplicidade em comum gerada 
pelo valor criado por ela. Neste sentido, para manter a revolta 
é necessário manter a solidariedade e a empatia gerada entre 
indivíduos conscientes da condição injusta que combatem esta 
condição. Para Camus, negar a solidariedade é também negar a 
revolta na medida em que esta se faz coletiva.

A solidariedade dos homens se fundamenta no movimento de re-
volta e esta, por sua vez, só encontra justificação nesta cumplicida-
de. Isso nos dá o direito de dizer, portanto, que toda revolta que se 
permite negar ou destruir a solidariedade perde, ao mesmo tempo, 
o nome de revolta e coincide, na realidade com um consentimento 
assassino. (CAMUS, 1993: 34).

Diante disso, para Camus, é preciso no movimento da 
revolta que gera um valor também gerar um limite para a revolta 
não negar a si própria. Ou seja, há uma tensão constante diante 
da revolta que necessita da memória das suas origens solidárias 
para não negar a si mesma. Para não tornar-se tirana, a revolta 
precisa manter-se fiel às suas origens nobres de combate à 
servidão ou corre o risco de destruir a si própria e ao valor por 
ela gerado. Esta é também uma dimensão ética e política da 
Filosofia camusiana fomentada em O Homem Revoltado, pois a 
revolta contra a condição miserável e finita humana para manter-
se coerente precisa respeitar os próprios limites e não voltar-se 
em direção à tirania e à servidão. A solidariedade e a revolta 
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caminham juntas diante do drama despertado pela consciência 
da condição injusta da existência e o pensamento revoltado deve 
permanecer fiel às suas origens para não excluir a si mesmo.

Da mesma forma, fora do sagrado, esta solidariedade só passa a ter 
vida como revolta. O verdadeiro drama do pensamento revoltado 
finalmente se revela. Para existir, o homem deve revoltar-se, mas 
sua revolta deve respeitar o limite que ela descobre em si própria 
e no qual os homens, ao se unirem, começam a existir. O pensa-
mento revoltado não pode, portanto, privar-se da memória: ele é 
uma tensão perpétua. Ao segui-lo em suas obras e nos seus atos, 
teremos que dizer, a cada vez, se ele continua fiel à sua nobreza pri-
meira ou se, por cansaço e loucura, esquece-a, pelo contrário, em 
uma embriaguez de tirania ou de servidão. (CAMUS, 1993: 34-35).

Para Camus a solidariedade é então uma afirmação 
diante da negação gerada pela servidão. A revolta coletiva que 
gera um valor na história é uma recusa que ao mesmo tempo 
afirma e o movimento dessa tensão constante deve preservar a 
sua memória para não se transformar em servidão novamente. 
A solidariedade como um valor coletivo da alteridade reconhece 
o adversário como um semelhante, o “homem revoltado” para 
afirmar a solidariedade não pode tornar-se um novo tirano.

A solidariedade humana apregoada, portanto, não emerge como 
mais uma forma de reivindicação, haja vista que não é a simples 
recusa coletiva o que justifica o movimento da revolta; antes, o que 
se encontra é uma sobrelevação desse ponto, pois, ultrapassando-se 
o limite fixado anteriormente no outro como adversário, reconhe-
ce-o como indivíduo, isto é, com um ente no qual nos espelhamos e 
que, mesmo nos sendo semelhante, salvaguarda sua singularidade, 
idiossincrasias e total diferença. (AMITRANO, 2014: 36)

Há muitos exemplos na história em que o esquecimento 
das origens da revolta gerou tirania e servidão, destruindo assim 
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o próprio valor gerado pela revolta, por isso, para manter-
se coerente, a revolta não deve trabalhar para as engrenagens 
da morte, ao contrário, deve recusar o assassinato gerado por 
novas tiranias. O pensamento revoltado, para tornar-se coeso, 
sempre afirma a vida para não correr o risco de autodestruir-se. 
Neste horizonte, o “homem revoltado” não é indiferente aos seus 
semelhantes, mas ao contrário, denuncia as injustiças de todas 
as tiranias, sejam elas de quais espectros políticos e ideológicos 
forem, mantendo a tensão da sua dimensão ética e política.

É nesse sentido que o sentimento suscitado na “revolta” não pode 
ser compreendido como assassino, visto que o que ocasiona o as-
sassinato é justamente a indiferença, contrariando, assim, a solida-
riedade apregoada. A indiferença aparece negando e destruindo a 
solidariedade. (AMITRANO, 2014: 37)

Em outras palavras, o pensamento revoltado que afirma a 
solidariedade recusa também o assassinato como forma de ação 
política na medida em que afirmar a legitimidade do assassinato 
é também negar o próprio movimento original da revolta contra 
a finitude e a morte tanto do ponto de vista histórico quanto do 
ponto de vista metafísico, tema este que Camus vai desenvolver 
também em outras obras e que vai gerar o rompimento com 
várias amizades, sobretudo, com Jean-Paul Sartre (1905-1980). 
Para Camus, o pensamento revoltado deve recusar o assassinato 
e afirmar a vida e a solidariedade diante da absurdidade do 
mundo como ação prática da alteridade. “Se o homem está 
jogado num mundo desarrazoado, cabe ao homem construir sua 
salvação pela revolta e pela solidariedade.” (ESPÍNOLA, 1998: 
110). Em suma, podemos dizer que Camus em O Homem Revoltado 
cria a sua ética da solidariedade a partir do conceito de revolta 
que vai desenvolver ao longo da obra dando continuidade ao 
seu pensamento de juventude sobre o absurdo e que também 
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estará em sua “filosofia transposta em imagens” em A Peste, como 
veremos no próximo Capítulo. 

4. FILOSOFIA E LITERATURA: ÉTICA, REVOLTA E 
SOLIDARIEDADE EM A PESTE

Camus foi Editor-chefe do jornal clandestino Combat, que 
foi o principal jornal da Resistência durante a Ocupação nazista 
na França, o que faz com que relacionemos esta experiência 
pessoal com o romance A Peste, pois “o conteúdo evidente 
de A Peste representa, de forma simbólica e mítica, a luta da 
resistência europeia contra o nazismo” (CARVALHO, 2010: 89). 
Neste horizonte, podemos dizer que as situações que Camus 
vivenciou são motivadoras da sua escrita, que transformará 
a Guerra em alegoria mítica. “É impossível separar o romance 
das circunstâncias que o motivaram. A peste, simbólica e 
miticamente, foi um outro nome atribuído à guerra, criado a 
partir dela pelo imaginário do romancista.” (CARVALHO, 2010: 
91). Guerra e peste são o leitivotiv da escrita camusiana neste 
período para transfigurar em criação imagética a tragédia da 
vida humana tanto histórica quanto metafísica. “A guerra e a 
peste são fenômenos que a todos envolvem. Dessa forma, para o 
autor de A Peste, a imaginação romanesca tem raízes na realidade 
histórica.” (CARVALHO, 2010: 91). Nesta experiência durante a 
Guerra, Camus conheceu ateus, católicos, comunistas, socialistas, 
anarquistas e diversos espectros políticos que lutaram contra a 
peste do nipo-nazi-fascismo, criando assim uma empatia ético-
política em sua vida pessoal que certamente ajudou a fomentar 
no romance as suas ideias sobre revolta e solidariedade que se 
expressam esteticamente na obra a partir da criação literária 
e que atravessa também, como vimos anteriormente, o ensaio 
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O Homem Revoltado3. Mas para além da experiência histórica 
concreta que levou Camus a escrever A Peste, o romance pode 
nos dar ferramentas para pensar sobre as dimensões éticas da 
revolta e da solidariedade também em outras épocas, tendo em 
vista que podemos tratar o romance como uma metáfora. Não à 
toa a epígrafe da obra cita a seguinte frase de Daniel Defoe: “É 
tão válido representar um modo de aprisionamento por outro 
quanto representar qualquer coisa que de fato existe por alguma 
coisa que não existe”. (CAMUS, 2010: 05).

A Peste, romance com características de crônica, conta 
a história de uma peste de ratos na cidade de Orã, na Argélia, 
uma cidade comum da colônia francesa4, onde  com a epidemia 
as pessoas começaram a morrer e ficam aprisionadas na cidade 
em um exílio forçado. As principais personagens são o jornalista 
Rambert, Tarrou, o médico e narrador Dr. Rieux, o escritor 
Grand, o padre Paneloux e o capitalista Cottard.  “No texto, é a 
imagem de prisão que interessa a Camus. Por um encarceramento 
imaginário, a epidemia representa, ao mesmo tempo, todos os 
encarceramentos reais e prisões.” (CARVALHO, 2010: 94). A 
simbologia da peste evidencia as prisões não apenas dos nossos 
tempos históricos, mas as prisões no sentido cosmológico perante 

3 “A Peste é publicada em 1947. Sob a aparente simplicidade desse romance, é 
preciso buscar, na sua linguagem simbólica, sua significação mais profunda. 
O relato dramático esconde profundidades trágicas. Trata-se de uma crônica 
realista de uma epidemia, cujo sentido mais profundo é ser o testemunho 
vivo das opressões de nosso tempo, de suas guerras, de seus holocaustos, de 
suas misérias e barbáries. É, no fundo, uma evocação simbólica do mal e da 
permanente luta do homem, de sua impotência e desespero, que tanto podem 
levar ao niilismo como à solidariedade.” (CARVALHO, 2010: 83)
4 “Os curiosos acontecimentos que são objetos desta crônica ocorreram em 
194... em Orã. Segundo a opinião geral, estavam deslocados, já que fugiram 
um pouco à norma. À primeira vista, Orã é, na verdade, uma cidade comum 
e não passa de uma prefeitura francesa na costa argelina”. (CAMUS, 2010: 09).
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a infinitude do Universo, mostrando assim uma dimensão não 
apenas histórica, mas também metafísica da peste, assim como 
também a dimensão histórica e metafísica da revolta.

No romance, Camus luta para ser fiel aos fatos, para relatar “objeti-
vamente” o que aconteceu na cidade de Oran, acometida pela peste, 
procurando se manter como espectador. Mas não se trata de tarefa 
e propósitos fáceis para alguém que sempre esteve comprometido 
com o seu tempo. A obra encrava suas raízes em reflexões metafí-
sicas, na busca de causas que estejam na origem desse infortúnio 
que assola a cidade e os seus habitantes. A ideia central da obra é a 
revolta. O sofrimento dos indivíduos frente ao absurdo descrito em 
O Estrangeiro converte-se em revolta ou paixão coletiva diante da 
epidemia, descrita em A Peste. (CARVALHO, 2010: 83-84)

Camus escolhe a peste como símbolo da morte que evidencia 
a nossa finitude de forma coletiva. “Por que a escolha da peste? 
Porque é a única doença epidêmica que provoca consequências 
dolorosas sobre uma cidade inteira. A única que atinge todos os 
domínios da sociedade e desorganiza toda a sua vida; a única que 
coloca cadáveres na rua.” (CARVALHO, 2010: 93). O flagelo da 
peste tem também um sentido metafísico em sua simbologia na 
medida em que trás consigo a morte, mostrando a nossa finitude 
irremediável, evidenciando a nossa fragilidade existencial, mas 
também a solidariedade. 

O tema da solidariedade e a relação desse sentimento com os sen-
timentos do absurdo e da revolta aparecem, de maneira mais viva e 
com uma forte dose de dramaticidade, no grande romance A Peste. 
Por sua solidariedade, Rieux, Tarrou, Rambert e os demais perso-
nagens do romance, ao lutarem pela salvação dos milhares de ci-
dadãos de Oran, dizimados pelos horrores da epidemia, tornam-se 
os grandes heróis do romance. A solidariedade, filha primogênita 
da revolta do homem diante do absurdo, é o princípio e a norma 
maior da ética camusiana. (CARVALHO, 2010: 84-85)
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A solidariedade nasce da consciência coletiva despertada 
pela peste, como já vimos em O Homem Revoltado.  Para Camus, há 
um horizonte ético-político despertado pela consciência de que 
somos seres que caminhamos para a morte e que ele desenvolve 
em forma de imagens em sua narratividade literária no romance. 
Ao tomar consciência de que a peste é uma realidade inevitável, 
o povo desperta para o fato de estarem todos “no mesmo barco” 
e que era preciso agir contra o medo e o sofrimento do exílio.

A partir desse momento, pode-se dizer que a peste se tornou um 
problema comum a todos nós. Até então, apesar da surpresa e da 
inquietação trazidas por esses acontecimentos singulares, cada um 
dos nossos concidadãos seguira com suas ocupações conforme pu-
dera, no seu lugar habitual. E, sem dúvida, isso devia continuar. 
No entanto, uma vez fechadas as portas, deram-se conta de que 
estavam todos, até o próprio narrador, metidos no mesmo barco e 
que era necessário ajeitar-se. Foi assim, por exemplo, que, a partir 
das primeiras semanas, um sentimento tão individual quanto o da 
separação de um ente querido se tornou, subitamente, o de todo 
um povo e, juntamente com o medo, o principal sofrimento desse 
longo tempo de exílio. (CAMUS, 2010: 67, grifo nosso).

O médico Rieux era “um homem cansado do mundo em 
que vivia, que amava, contudo, os seus semelhantes e estava 
decidido a recusar, de sua parte, a injustiça das concessões.” 
(CAMUS, 2010: 17). Assim, Dr. Rieux é desde o começo do 
romance alguém que se mostra solidário, pois afirma, após uma 
tentativa de suicídio frustrada ao ajudar o capitalista Cottard 
que “é preciso ajudarmos uns aos outros.” (CAMUS, 2010: 
24). Rieux recusa a resignação, mostrando o seu engajamento 
enquanto médico contra a morte da peste: “O que era preciso 
era reconhecer claramente o que devia ser reconhecido, expulsar 
enfim as sombras inúteis, tomar as devidas providências.” 
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(CAMUS, 2010: 43). Foi ele quem primeiro tomou a inciativa 
de formar uma comissão sanitária contra a peste5, simbolizando 
uma dimensão da revolta que se expressa no engajamento contra 
a morte de forma coletiva, recusando a resignação. Podemos 
dizer que através de Rieux Camus evidencia a dimensão da ação 
da sua Filosofia Prática:

- Como todas as doenças deste mundo. O que é verdade em relação 
aos males deste mundo é também verdade em relação à peste. Pode 
servir para engrandecer alguns. No entanto, quando se vê a miséria 
e a dor que ela traz, é preciso ser louco, cego ou covarde para se 
resignar à peste. (CAMUS, 2010: 120)

Tarrou também se envolve na formação das comissões 
sanitárias espontâneas independentes das autoridades oficiais, 
formando o primeiro núcleo de solidariedade no combate à 
peste6. A organização espontânea das comissões sanitárias é uma 
expressão da revolta e da solidariedade como um dever ético 
diante de um problema que se faz comum a todos. O narrador 
Rieux não considera como um mérito, tendo em vista que não 
havia outra coisa a se fazer no enfrentamento do mal a não ser a 
revolta coletiva.

Com efeito, os que se dedicaram às comissões sanitárias não tive-
ram um mérito tão grande em fazê-lo, pois sabiam que era a única 
coisa a fazer, e não se decidir a fazê-lo é que teria sido incrível. 
Essas comissões ajudaram os nossos concidadãos a penetrar mais 
na peste e persuadiram-nos, em parte, de que, uma vez que a doen-

5 “Rieux encaminhou à Prefeitura a convocação de uma comissão sanitária.” 
(CAMUS, 2010: 49). 
6 “– Então, tenho um plano de organização para comissões sanitárias 
espontâneas. Autorize-me a ocupar-me disso e deixemos as autoridades de 
lado. Aliás, as autoridades estão suplantadas. Tenho amigos por toda parte 
e eles formarão o primeiro núcleo. E, naturalmente, participarão dele”. 
(CAMUS, 2010: 120)
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ça existia, deviam fazer o necessário para lutar contra ela. Porque 
a peste se tornava assim o dever de alguns, ela surgiu realmente 
como era, isto é, o problema de todos. (CAMUS, 2010: 126)

Assim, podemos dizer que o engajamento espontâneo 
através das comissões sanitárias de combate à peste é uma 
imagem literária de simbolismo da resistência necessária do 
enfrentamento coletivo do flagelo como consequência ética e 
política. Ainda que não seja o suficiente para derrotar a peste, 
a organização coletiva da luta contra a peste é uma imagem do 
combate também à apatia e à resignação. 

Muitos moralistas novos da nossa cidade diziam então que nada 
servia para nada e que era preciso cair de joelhos. E Tarrou, Rieux 
e os amigos podiam responder isto ou aquilo, mas a conclusão era 
sempre o que eles já sabiam: era preciso lutar, desta ou daquela 
maneira, e não cair de joelhos. Toda a questão residia em impe-
dir o maior número de homens de morrerem e de conhecerem a 
separação definitiva. Para isso, havia um único meio – combater 
a peste. Esta verdade não era admirável, era apenas consequente. 
(CAMUS, 2010: 127)

Era preciso “recusar a servidão que os ameaçava” (CAMUS, 
2010: 133) com o máximo de pessoas possível disponíveis, pois, 
como disse Tarrou, “a epidemia dizia respeito a todos e que 
cada um devia cumprir o seu dever. As comissões voluntárias 
estavam abertas a todos.” (CAMUS, 2010: 149). Neste horizonte, 
as comissões sanitárias de combate à peste simbolizam também 
uma recusa do individualismo perante o mal coletivo. O 
sentimento de revolta se faz comunitário e solidário:

Assim, durante semanas, os prisioneiros da peste debateram-se 
como puderam. E alguns, como Rambert, chegavam até a imagi-
nar, como se vê, que ainda agiam como homens livres, que ainda 
podiam escolher. Mas, na realidade, podia-se dizer nesse momen-
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to, nos meados do mês de agosto, que a peste tudo dominara. Já 
não havia então destinos individuais, mas uma história coletiva 
que era a peste e sentimentos compartilhados por todos. O maior 
era a separação e o exílio, com o que isso comportava de medo e de 
revolta. (CAMUS, 2010: 159).

A peste tinha “forçado os habitantes à solidariedade 
de sitiados” (CAMUS, 2010: 162). O enfrentamento do flagelo 
forçava os habitantes da cidade a deixar o egoísmo de lado e 
buscarem uma ação conjunta. O problema em comum para ser 
enfrentado também necessita de uma ação em comum, como 
evidencia no romance:

Para encerrar, pode-se dizer que os separados já não tinham esse 
curioso privilégio que no princípio os preservava. Tinham perdido 
o egoísmo do amor e as vantagens que dele tiravam. Pelo menos 
então a situação era clara: o flagelo era problema de todos. Todos 
nós, em meios às detonações que irrompiam às portas da cidade, dos 
carimbos que marcavam o compasso da nossa vida ou da nossa mor-
te, em meio aos incêndios e às fichas, ao terror e às formalidades, 
prometidos a uma morte ignominiosa mas registrada, entre fumaças 
terríveis e as sirenes tranquilas das ambulâncias, todos nós nos nu-
tríamos do mesmo pão do exílio, esperando sem o saber a mesma 
reunião e a mesma paz perturbadoras. (CAMUS, 2010: 175).

O combate ao flagelo era necessário e inevitável a tal 
ponto que até mesmo o padre Paneloux, que em um primeiro 
momento condenou os habitantes de Oran com seu discurso 
religioso em um longo sermão que iniciava dizendo “‘Irmãos, 
caístes em desgraça, irmãos, vós o merecestes’” (CAMUS, 2010: 
92), depois se engajou nas comissões sanitárias. Ao conversar 
com Dr. Rieux, disse o padre: “Por que me falou com tanta raiva? 
– disse uma voz atrás dele. – Também para mim o espetáculo 
é insuportável.” (CAMUS, 2010: 206). O médico, ao responder, 
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demonstrou seu cansaço e sua revolta: “– É verdade – disse. 
Desculpe-me. Mas o cansaço é uma loucura. E há horas, nesta 
cidade, em que nada sinto senão a minha revolta.” (Ibidem). 
O padre também demonstrou revolta, porém, uma revolta 
resignada pela sua religiosidade conformista: “– Compreendo – 
murmurou Paneloux. – Isso é revoltante, pois ultrapassa a nossa 
compreensão. Mas talvez devamos amar o que não conseguimos 
compreender.” (Ibidem). Porém, o médico recusa esta resignação, 
confrontando o padre: “– Não, padre – disse ele. – Tenho outra 
ideia a respeito do amor. E vou recusar, até a morte, amar esta 
criação em que as crianças são torturadas.” (CAMUS, 2010: 
207). Entretanto, mesmo com as diferenças, diante da peste eles 
trabalham juntos para combatê-la independente de suas crenças: 
“Trabalhamos juntos para qualquer coisa que nos une para além 
das blasfêmias e das orações. Só isso é o que importa.” (Ibidem). 
O que importa, afinal, é o enfrentamento do mal e a união diante 
deste momento cruel: “(...) Como sabe, o que eu odeio é a morte 
e o mal. E quer queira, quer não, estamos juntos para sofrê-los 
e combatê-los.” (CAMUS, 2010: 207-208). Nesta simbologia 
demonstrada através do diálogo travado entre o médico e o 
padre, podemos ver que o combate ao mal da finitude une as 
diferenças de forma estratégica, como um esforço ético-político 
de uma empatia coletiva. Mesmo com as diferenças com relação 
à compreensão do sentido da morte, a revolta gera uma empatia 
para além das diferenças, afirmando a solidariedade.

Dessa forma, a revolta é o ato do homem que possui a consciência 
de seus direitos. Não só dos direitos próprios dos indivíduos, mas 
também dos direitos de todos os seus semelhantes. Na revolta, o 
homem supera-se através de seus semelhantes e, como resultado, a 
solidariedade humana assume uma dimensão metafísica. Existe na 
revolta um conteúdo positivo, uma afirmação de valor. Um exem-
plo desta conduta está expresso na solidariedade dos habitantes 
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de Oran, por ocasião da trágica epidemia que vitimou a cidade.  
(CARVALHO, 2010: 84)

Com efeito, o drama comunitário simbolizado em A Peste é 
a expressão estética através da Literatura do drama cotidiano que 
leva à revolta quando se supera o individualismo. O engajamento 
das personagens do romance expressa em forma de imagem 
literária esta dimensão ética e política histórica e metafísica da 
solidariedade.

O caráter individual da experiência do absurdo abre-se a partir da 
revolta e compreende uma abertura em relação aos outros. Existe 
um componente catártico na revolta, que é a capacidade de tonar 
evidente o caráter social da condição humana. O sofrimento indivi-
dual e trágico, descrito em O Estrangeiro, assume uma dimensão cole-
tiva em A Peste. Enquanto Meursault fala na primeira pessoa, Rieux, 
o narrador principal de A Peste, narra na terceira pessoa a história 
de uma praga, de uma peste. Expressa, assim, seu drama pessoal, mas 
também um drama coletivo. (CARVALHO, 2010: 84-85)

A perplexidade diante da consciência da absurdidade 
desvela diante da revolta a compaixão humana. Em outras 
palavras, há para Camus uma relação entre a solidariedade e uma 
ética da compaixão. Nas palavras de Germano:

Outra experiência é absolutamente significativa na construção ética 
dos engajados d’A Peste: o aprendizado de uma solidariedade hu-
mana constitutiva, metafísica, visto que ela nasce da perplexidade 
original em relação às determinações da absurdidade, sejam elas 
cósmicas ou históricas, a que Camus chama de compaixão (compas-
sion). (GERMANO, 2012: 542).

Neste horizonte, podemos dizer que há em A Peste 
uma expressão literária da “ética camusiana, centrada no 
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reconhecimento efetivo da alteridade” (GERMANO, 2012: 513). 
Diante da ordem cósmica que nos leva para a morte, o combate à 
peste mostra a resistência como uma dimensão também presente 
mesmo diante daquilo que nos aniquila. O engajamento das 
personagens contra a peste também desvela “o combate antes 
de tudo metafísico contra a ordem cósmica do sofrimento e 
da finitude da condição humana com a luta histórica contra o 
mimetismo da ordem cósmica da aniquilação das forças humanas.” 
(GERMANO, 2012: 517). Há em A Peste através da narratividade 
imagética um “reconhecimento afetivo da alteridade, perspectiva, 
aliás, que fundamenta a dimensão ética da imagem por Camus: 
dar ‘calor e rosto’ aos dramas humanos.” (GERMANO, 2012: 525). 
Como já foi dito anteriormente, A Peste possui uma dimensão 
metafísica e uma dimensão histórica da revolta: “Trata-se da 
dupla inscrição, metafísica e histórica, conferida por Camus, ao 
engajamento em face do absurdo, da contingência e da miséria da 
condição humana.” (GERMANO, 2012: 539).

As personagens em seu engajamento contra o mal do 
flagelo são a expressão de um valor desvelado pela revolta. O 
drama do sofrimento humano expresso em forma de metáfora 
no romance, ao ser enfrentado, faz brotar uma generosidade 
empática para com a alteridade através do engajamento das 
personagens Rambert e Rieux.

Rambert fica em Oran porque percebe que a peste diz respeito a 
todos, que não era estrangeiro, que não pode agir como se estivesse 
sozinho no mundo, percebe que o homem deve lutar por sua pró-
pria felicidade e, no entanto, não pode ignorar a infelicidade dos 
outros, a felicidade é um valor, mas a solidariedade também o é, 
não há possibilidade de ser feliz sem que os outros o sejam. O que 
preocupa a Rambert e a Rieux é o sofrimento do mundo e é daí 
que brota a solidariedade. (ESPÍNOLA, 1998: 120)
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O voluntariado das comissões sanitárias desvela um 
imperativo de luta em favor da vida e da dignidade mesmo 
diante do que aniquila a humanidade. O esforço dos engajados 
contra a peste é uma imagem também da busca pela dignidade 
humana. Mesmo que não tenha sido absolutamente eficaz, o 
engajamento contra a peste tem a importância de criar um valor 
na coletividade de dignificação em defesa da vida.

Sobretudo, o engajamento dos voluntários-resistentes da peste – 
possivelmente inútil do ponto de vista de sua real eficácia – foi, 
entretanto, passada à luta, imperativo no que diz respeito à digni-
ficação coletiva, e, principalmente, na construção daqueles que se 
aliaram em seu desafio à absurdidade do fatalismo. (GERMANO, 
2012: 541).

Diante do fatalismo frente ao absurdo da vida, a lucidez 
do “homem revoltado” expresso nas personagens de A Peste que 
lutam contra a morte mostra um imperativo da empatia e da 
compaixão mesmo nos momentos mais aniquiladores. 

Assim, da lucidez em relação aos limites da condição humana – 
de fragilidade; da indignação em relação à injustiça da finitude; 
da recusa das ilusões religiosas; da negação das esperanças e das 
promessas de futuro e de eternidade – brota uma transcendên-
cia horizontal. Simbolizada por esta redescoberta generalizada da 
importância de cada um dos outros homens, da sobrevivência de 
cada corpo (sem o qual o exílio para muitos seria definitivo), dos 
imperativos do amor, da amizade e do companheirismo, em suma, 
da beleza pungente da vida cotidiana. (GERMANO, 2012: 543).

O esforço de enfrentamento da fragilidade cósmica que 
Camus demonstra através do engajamento das personagens 
contra o flagelo também é uma “recusa das pestes da indiferença 
e do conformismo.” (GERMANO, 2012: 541). Destarte, o 
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companheirismo das personagens é também uma imagem do 
combate à indiferença e ao conformismo em um esforço de 
transcender o egoísmo, mas horizontalmente:

Mas são os abraços intermináveis, os copiosos estreitamentos en-
tre as pessoas, a dança coletiva da cidade liberada, que imaginamos 
como se Orã fosse subitamente pintada por Brughel – torvelinho 
de desafio às forças subterrâneas –, os símbolos mais contundentes 
desta transcendência horizontal que é próprio da metafísica da 
solidariedade em Camus. (GERMANO, 2012: 544, grifo nosso)

Com efeito, podemos dizer que A Peste nos trás através 
das personagens principais uma metáfora que fomenta a 
revolta coletiva em direção à solidariedade através de um 
companheirismo que desvela uma empatia contra a apatia que 
muitas vezes encarna as engrenagens do cotidiano através da 
indiferença generalizada. Ao irem além do conformismo, as 
personagens do romance mostram que há um valor que surge da 
indignação contra a injustiça da condição humana, construindo 
assim uma ética que vai em direção à dignidade como valor 
comunitário fundamental. Neste horizonte, disse o narrador 
Dr. Rieux ao final do romance que “tomou deliberadamente o 
partido da vítima e quis juntar-se aos homens, seus concidadãos, 
nas únicas certezas que eles têm em comum que são o amor, o 
sofrimento e o exílio.” (CAMUS, 2010: 284). Em suma, em A 
Peste Camus através da arte de sua criação literária nos deixa 
uma mensagem de revolta, coragem e solidariedade diante do 
que nos aniquila, tomando partido a favor da vida em uma 
dimensão ética e política de sua Filosofia potencializada pelas 
imagens simbólicas e metafóricas, fomentando um valor a favor 
da dignidade na alteridade.
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5. CONCLUSÕES

Em resumo, no presente artigo podemos ver que há uma 
relação intrínseca entre Filosofia e Literatura no pensamento do 
escritor franco-argelino Albert Camus, fazendo jus à nomenclatura 
de romancista-filósofo na medida em que não se dá por acaso a 
relação entre o ensaio O Homem Revoltado e o romance A Peste. “Essa 
continuidade entre A Peste e O Homem Revoltado é algo afirmado 
pelo próprio Camus. Como é sabido, Camus desenvolvia alguns 
temas onipresentes em sua obra tanto em narrativas ficcionais 
quanto em ensaios filosóficos” (PINTO, 2012: 140). Em sua escrita 
multifacetada, Camus utiliza-se de várias formas de escrita em seu 
modo de colocar em movimento as suas ideias, fomentando assim 
um pensamento crítico de seu tempo com uma narratividade 
imagética que trás reflexões éticas e políticas também para o nosso 
tempo atual. A simbologia trazida em A Peste que está relacionada 
com as ideias de O Homem Revoltado nos traz um élan fundamental 
da relação entre ética, revolta e solidariedade como uma dimensão 
imprescindível da Filosofia Prática camusiana. Ou seja, Camus 
possui a sua teoria da ação que pode ser uma ferramenta para 
pensarmos também o nosso presente cotidiano relacionando ética 
e política na atualidade.

A revolta, conceito que possui suas peculiaridades no 
pensamento camusiano, tem as suas nuances teóricas além 
da relação com a solidariedade, fazendo de certa forma um 
contraponto com o conceito de revolução também, porém, o 
foco deste trabalho está nesta relação, tendo em vista os limites 
do artigo. A ideia principal da revolta enquanto relação entre 
recusa e afirmação simultaneamente tanto do ponto de vista 
histórico quanto do ponto de vista metafísico é demonstrada 
aqui como um protesto contra as injustiças da condição humana 
que está relacionada intrinsecamente com a coletividade.  “Os 



Filosofia e Literatura: ética, revolta e solidariedade em A Peste de 
Albert Camus - Leandson Vasconcelos Sampaio

a 175  b

homens revoltam-se quando se sentem injustiçados e, se somos 
todos condenador à peste, à morte, à um destino injusto, há então, 
necessidade dos homens se unirem na luta contra a injustiça.” 
(ESPÍNOLA, 1998: 120). Esse protesto contra a injustiça, como 
vimos, está sempre em favor da vida, por isso destacamos também 
a recusa do assassinato legitimado como dimensão fundamental 
da ética camusiana relacionada com a revolta. A memória das 
origens da revolta em favor da vida e contra servidão é uma recusa 
do esquecimento das origens nobres da revolta para que ela não 
se torne novamente servidão e tirania, como vimos em diversos 
momentos históricos, inclusive recentes no nosso contexto atual 
social e político.

A peste tem a sua dimensão biológica e social, trazendo a 
imagem da condição de fragilidade humana, mas também possui 
a sua dimensão ética e política em um contexto multipolar e 
multifacetado se pensarmos a simbologia da peste em várias 
perspectivas diferentes dentro do nosso cotidiano social e 
político contemporâneo. A epidemia que precisa ser combatida 
é também a epidemia da servidão e das tiranias contemporâneas 
inclusive em nossas supostas democracias do mundo capitalista. 
Por uma questão de limites do artigo, não podemos demonstrar 
outros aspectos da tragédia do flagelo do romance, no entanto, 
podemos ressaltar que em dado momento foi criado um soro que 
foi uma medida para tentar conter o flagelo que podemos pensar 
como uma dimensão da resistência presente que apesar de não 
ter a sua eficácia absoluta, simboliza um combate ao derrotismo 
político diante da peste das tiranias, inclusive as que estão 
disfarçadas de democracia. Assim como no contexto histórico 
camusiano o combate à peste se insere no combate ao nipo-nazi-
fascismo que empestou o mundo e ainda possui suas variantes 
nos governos contemporâneos, podemos pensar no nosso 
contexto atual diante dos cenários que se apresentam em que 
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as engrenagens da morte do terrorismo de Estado continuam, 
em como resistir, como criar as nossas “brigadas sanitárias” e os 
nossos “soros” de enfrentamento das epidemias neofascistas dos 
nossos dias.

De certa maneira, a mensagem de revolta, coragem e 
solidariedade passada por Camus em seu romance e nos seu 
ensaio nos faz pensar em como enfrentar nos nossos dias 
tanto as injustiças metafisicas da condição humana quanto as 
injustiças encarnadas na história.  Para isto, para além do simples 
humanismo, é necessário pensarmos em uma “transcendência 
horizontal” em direção à fraternidade coletiva como condição 
de possibilidade de combatermos as epidemias do mundo, tanto 
sociais quanto políticas. Neste sentido, é preciso pensar que, 
mesmo diante das adversidades dos momentos mais sombrios da 
história, a empatia e a solidariedade são possíveis e necessárias 
para enfrentarmos as epidemias tanto biológicas quanto políticas 
que nos afligem em nossos dias. Em outras palavras, podemos 
dizer que a mensagem camusiana de superação do individualismo 
em direção a uma dimensão humana comunitária é também uma 
forma de combate ao derrotismo. Mesmo compreendendo que 
há os limites implícitos do engajamento, a revolta é uma forma 
de dar sentido à existência, criando um valor diante daquilo que 
nega a vida tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto 
de vista metafisico, mostrando assim que, como diz o Dr. Rieux 
ao final do romance, “há nos homens mais coisas a admirar que 
a desprezar” (CAMUS, 2010: 290). Com efeito, parafraseando 
Camus, podemos concluir que “nos solidarizamos, logo 
existimos”.
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