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RESUMO

Este trabalho visa discutir o conceito felicidade e a relação homem-natureza nos ensaios 

de juventude de Albert Camus: Noces e Le mythe de Sisyphe. Supomos que nosso autor tenha 

dialogado com Epicuro para tocar nesses conceitos, por isso procuraremos explicitar a filosofia 

de Epicuro no que concerne à formulação do conceito felicidade, com bases na física. Depois de 

passar por Epicuro, abordaremos os conceitos Felicidade e Relação homem-natureza nos dois 

ensaios para esclarecer o diálogo de Camus com Epicuro. De dois modos tentaremos explicitar 

nosso objetivo em Camus: pelo lirismo e pelo absurdo. No primeiro o homem encontra-se 

com a felicidade e faz a experiência da unidade na experiência sensível, no segundo o homem 

descobre as relações com o mundo, com os outros homens e com sua existência e pode por 

meio delas identificar-se com a natureza. A fase lírica concede ao homem a percepção dos laços 

que o une à natureza, a fase do absurdo a consciência de que há um distanciamento que 

sustenta os laços.

Palavras-chave: felicidade - natureza - relação - Epicuro



ABSTRACT

The present study aims at discussing the concept of ‘happiness’ and ‘man-nature 

relationship’ in Albert Camus’ youth essays named Noces and Le mythe de Sisyphe. We 

understand that, in order to approach these concepts, our author had ‘dialogued’ with Epicure, 

i.e., had used Epicure’s writings as the foundation of his essays. We will then try to explain 

Epicure’s philosophy concerning his building a concept of happiness based on physics. After going 

through Epicure, we will approach the concepts of ‘happiness’ and ‘man-nature relationship’ in 

both essays, in order to clarify Camus’ ‘dialogue’ with Epicure. We will try to explain the above 

stated objectives through the paths of lyricism and absurd. According to the first path, man 

meets happiness and experiences unity through sensitive experience; according to the second, 

man finds out the relationships with the world, the other men, his own existence, and through 

these can identify with nature. The phase of lyricism grants man the perception of the links 

which ties him to nature; the phase of absurd provides him with the awareness about the 

distance that supports the links.

Key-words: happiness – nature – relationship – Epicure



“Vem, ó morte,

mas escondida o bastante para que não te sintas chegar,

pois o prazer de morrer poderia me trazer de novo à vida.”

(Salvador Dalí)
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CRITÉRIOS PARA A TRANSLITERAÇÃO DO GREGO2 

1. A letra ‘c’ (chí) poderá aparecer como ‘kh’ ou ‘ch’. Ex.: psyché ou psykhé;

2. A letra ‘u’ (upsilon) poderá aparecer como ‘ü’ ou ‘y’. Ex.: phu<sis ou phy,sis;

3. As letras ‘h’ e ‘w’ serão transliteradas como ‘e’ e ‘o’, respectivamente, sem qualquer acento 

para sinalizar o redobro;

4. O ‘iota’ subscrito não aparecerá;

5. Os acentos graves e agudos serão preservados segundo a própria acentuação da palavra 

grega no texto em questão;

6. Quando houver espírito rude, a transliteração será por ‘h’. P. ex.: u[pnoj por hy,pnos; o 

espírito doce não aparecerá. P. ex.: o;rganon será órganon;

7. Quando houvel ‘til’ (~) sobre a letra ‘e’ ou ‘u’ será transliterado por circunflexo (^), p.ex.: 

noûs;

8. A letra ‘g’ (gamma) antes de ‘k’ (kapa) será transliterada por ‘n’. Ex.: avna,gkh por anánke.

2 Os critérios utilizados para a transliteração do grego foram extraídos da Revista Hypnos, Ano 9, n.12 - 1º Sem. 
2004 - São Paulo.
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INTRODUÇÃO

Albert Camus e Epicuro



Uma primeira leitura de L’envers et l’endroit foi que primeiro nos 

apresentou Albert Camus. Esta leitura, de certo modo romântica e apaixonada, permitiu-nos 

enxergar o horizonte das preocupações e angústias pelas quais passamos em nossos dias. 

Nossa insatisfação se inicia pelo estudo do conjunto das obras de Albert Camus, colocado 

entre as controvérsias acadêmicas como literato, filósofo e ensaísta do século XX, em meio às 

discussões sobre o valor da vida, a moral e os terrores do totalitarismo. Nos seus variados 

escritos, encontramos traços marcantes de uma filosofia não-sistematizada e ensaísta que 

realça os temas existenciais de sua época, cujo sentido Camus parece ter perseguido. A leitura 

da obra de Albert Camus nos levou a encontrar um humanismo dentro de uma filosofia aberta 

e distante dos discursos estruturados da forma dita acadêmica. Mesmo assim, percebemos que 

já não seria possível falar hoje do existencialismo, suas questões e respostas sem citá-lo, e que  

uma “Filosofia do Absurdo” valeria a pena ser conhecida e investigada, e que para isso Camus 

não poderia deixar de ser abordado, necessariamente. Qualquer estudo sobre o existencialismo 

francês sem a abordagem dos textos de Albert Camus não será completo. Isso, de certo modo, 

é um problema se aceitarmos que certas correntes filosóficas nunca o admitiram como 

“filósofo”. Como falar do que é o homem sem levar em conta as influências de Camus 

deixando de lado o que ele considera o “Absurdo da existência”? Como buscar uma 

compreensão para os conflitos existenciais sem ao menos tocar em algumas constatações por 

ele feitas?

Esse nosso trabalho surgiu da percepção de que Camus intensifica alguns 

valores não muito observados em sua época, principalmente o do homem no mundo para o 

encontro da Felicidade. Muito além do Absurdo 3 , como veremos, a obra camusiana, formada 

3 Conceitos como Absurdo, Felicidade e Natureza, serão colocados com caracteres maiúsculos iniciais para 
ressaltar conceitos centrais na compreensão deste trabalho.
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por romances, ensaios líricos e filosóficos, teatro, artigos, críticas literárias e jornalísticas, 

nunca abandonou o problema que supomos central: o problema da felicidade humana. É como 

se sua obra pudesse ser lida sob o corte oblíquo da Felicidade, uma das principais 

preocupações do ser humano. Desde seus primeiros ensaios, escritos entre 1935 e 1936 aos 22 

anos, até sua última obra interrompida pela morte abrupta em acidente de carro, em 1960, um 

conceito recorrente é o de Felicidade. Aos poucos esse conceito vai se configurando em sua 

obra mediado por uma certa noção de Natureza e por sua descoberta maravilhosa, ainda 

romântica ou idílica, no vilarejo de Tipasa (antiga cidade romana da era helenista situada ao 

norte da África). Sua primeira percepção da Felicidade, ainda muito jovem, veio por meio da 

Natureza e aparece de modo lírico em sua prosa. Essa percepção primeira nas ruínas de Tipasa 

surge como um envolvimento embrionário, uma íntima ligação de Camus à Natureza da qual o 

homem faz parte. No entanto, a realidade histórica à sua volta não lhe permite permanecer 

nessa primeira percepção da Natureza, em Tipasa, e como dirá pouco tempo depois, por meio 

da personagem Calígula, ao ser interrogado sobre o que é a verdade: “les hommes meurent et 

ils ne sont pas heureux (C, PI, p.16)4 . Se num primeiro momento a natureza tem para Camus 

um peso fundamental para pensar o homem, devemos destacar um segundo momento 

constituído pela percepção de um homem estranho a essa envolvente Natureza, um homem 

que não se encontra unido a ela de fato, que rejeita a Natureza humana e não se reconhece no 

outro como semelhante. Podemos dizer que é um momento de “frustração” entre a Natureza 

que se abre ao homem e o homem que lhe dá as costas (cf. E, PII, p.818) 5 , ou ainda, um 

4 Todas as citações das obras de Camus virão indicadas no texto, segundo a referência das abreviações de sua 
obra descritas no início do trabalho e na bibliografia final. As citações de Camus, e somente elas, serão 
mantidas segundo o original em francês com suas observações e variantes. Todos os outros textos em língua 
estrangeira serão traduzidos. Os textos de Epicuro que forem utilizados em citações serão traduzidos, exceto os 
conceitos principais que serão transliterados segundo as normas descritas no início deste trabalho.
5 O texto apresenta uma denúncia escandalosa na escrita camusiana: “Forcés de vivre devant un admirable 
paysage, les Oranais ont triomphé de cette redoutable épreuve en se couvrant de constructions bien laides. On 
s’attend à une ville ouverte sur la mer, lavée, rafraîchie par la brise des soirs. Et, mis à part le quartier espagnol 
(et le nouveau boulevard Front-de-Mer), on trouve une cité qui présente le dos à la mer, qui s’est construit en 
tournant sur elle-même, à la façon d’un escargot.” (E, PII, p.818).
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momento de sentir que não há realização do homem nessa realidade natural. É nessa hora que o 

homem, em  crise, distancia-se do seu lirismo primitivo e se confronta com uma decisão frente 

ao absurdo que frustra sua existência: ser e não ser o que é. Para Camus, essa observação o 

impulsiona ao encontro da necessidade de ver o homem feliz, o que mais tarde irá levá-lo a 

encontrar essa felicidade não em si mesma, ou para si somente, mas nos atos de união entre os 

homens, pela busca dos elos da solidariedade, tema abordado nas obras de maturidade do 

nosso autor, e que é para ele o epicentro do encontro de si consigo mesmo, com os outros e 

com a Natureza. Chamaremos várias vezes, em nosso trabalho, a Natureza de phy,sis. Camus 

não cita explicitamente o termo grego phy,sis, mas se utiliza de sua noção, a qual exploraremos 

neste trabalho. Como o suporte do trabalho está em Epicuro, utilizaremos com freqüência a 

palavra phy,sis, que Camus emprega de maneira abrangente e com o sentido epicurista 

utilizando a palavra “Natureza”. Isso se deve ao fato de o conceito “Natureza”, ou “Nature” 

no francês, ser citado por Camus para referir-se a si mesmo, ao homem, ao mundo, ao sensível, 

o que revela sua amplitude conceitual. É freqüente Camus recorrer à noção de “Natureza 

humana”, como referência não só à sua condição, mas ao ser do homem por inteiro, bem como 

às suas relações 6 . Sendo assim, a reconciliação do homem com o mundo e consigo mesmo pa-

rece ser o caminho da lucidez que o reconduzirá à própria identidade total, ou, se podemos 

dizer, que será lida sob o ângulo de uma nova phy,sis.

Ora, a Felicidade não é um conceito exterior ao homem e distante dele. Para 

Camus, ela é possível e necessária e está relacionada à ausência de perturbação alcançada por 

um labor, um trabalho a ser executado rumo à sua plenitude. O que desencadeia esse 

pensamento é um caminho dialético que parte da Natureza e de um contato primeiro com ela e 

para ela retorna após o labor. Esse caminho está simbolizado em pelo menos dois de seus 

6 Podemos encontrar vários textos sobre a Natureza ou sobre a Natureza humana em Camus. Podemos elencar 
alguns, tais como, MS, PII, p.199-211; E, PII, p.851-857; HR, PII, p.431-446.

6



ensaios: Noces à Tipasa (1936) e Le retour à Tipasa (1953) - o início de seus escritos com o 

encontro da phy,sis e a maturidade de seus escritos com o reencontro da phy,sis. Esse caminho 

por ele percorrido nos impõe certas indagações: o que fez Camus percorrer um caminho de 

encontro, desencontro e reencontro dela? Por que ele passa de uma percepção lírica da phy,sis à 

reflexão e escrita dramática sobre o Absurdo e suas conseqüências? Como a percepção do 

Absurdo como sensação ou sentimento o conduz ao problema da revolta? Podemos dizer que 

a revolta traz algum valor? Por que e como Camus propõe um retorno à Natureza?

Sabemos que esses questionamentos não encontram respostas simplistas, 

pois são questionamentos do ser humano em relação ao sentido de sua existência. Ao longo 

das obras de Camus é inevitável perceber um traço do Epicurismo, principalmente no 

momento decisório do distanciamento do lirismo e do encontro do absurdo. A primeira visão 

de Tipasa jamais será a mesma daquela que tem por ocasião do retorno a ela. O que queremos 

dizer é que supomos que há um diálogo entre o pensamento epicurista e seu pensamento de 

modo determinante e nos propomos a averiguar tal questão. No século XX, junto às guerras e 

aos problemas relativos à existência, Albert Camus, emergindo das leituras helenistas dos 

epicuristas e dos estóicos, estrutura uma profunda meditação sobre a existência humana diante 

do mundo, propondo um reencontro do homem consigo mesmo por meio da phy,sis, 

aparentemente renegada e esquecida. Camus passa por um período de percepção do mundo, 

dos prazeres que ele oferece, experienciando ao mesmo tempo um encantamento por ele. O 

que isso significa? Será como um dado imediato que se conhece?

Nas ruínas do vilarejo de Tipasa, que lhe rendeu um ensaio, Camus observa 

pela primeira vez a ausência de perturbação diante da natureza física e sensível que ele lê como 

consoante ao homem com o mundo. Em seguida, depara-se com uma realidade que não é essa, 

mas sim a de divórcio com essa mesma phy,sis percebida em Tipasa, que lhe causa um 

7



“estranhamento” em relação ao mundo. Nesse meio, amplas discussões em torno da 

Felicidade, como bem supremo perseguido por ele, fará com que se aproxime do Epicurismo. 

Lucrécio, um epicurista citado por Camus, vê na Física, como se sabe, um novo modo de ser, 

segundo o comentário de Francesco Adorno, pois esta, diz o intérprete, é a concessão em si de 

uma vida ética e política, “e uma restituição do homem ao homem” 7 .

Por isso, nossa proposta é investigar alguns escritos de Albert Camus que 

consideramos estarem em diálogo com Epicuro, sob dois aspectos: a formação e o 

desenvolvimento do conceito Felicidade e a relação homem-natureza nos primeiros ensaios - 

Noces à Tipasa e Le mythe de Sisyphe. Nesse caminho, procuraremos aprofundar os pontos 

convergentes com a Filosofia de Epicuro no que tange às noções de Natureza e Felicidade.

7 EPICURO, Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità - frammenti dell’epistolario, p.8.
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CAPÍTULO I

A Felicidade em Epicuro e a relação Homem-Natureza



1. Epicuro em seu tempo

Qualquer estudo ou fundamentação sobre Epicuro se depara com o problema 

das fontes. De todos seus escritos, os que nos chegam são escassos e limitados, de modo que 

qualquer investigação filosófica sobre o filósofo está basicamente limitada ao Epicuro das 

Cartas 8 .  Por isso, a importância da compreensão delas como um gênero filosófico-literário 

próprio. Elas nos chegaram por meio de Diógenes Laércio, aproximadamente quatro séculos 

após Epicuro e constituem um gênero específico, diverso dos tratados, dos sistemas 

registrados, dos planos matemáticos. Esses escritos, como provas, não formam e nem 

constituem um sistema filosófico, deixando em aberto muitas questões que poderiam ser 

sanadas por outras fontes, caso se conhecesse seu paradeiro. A descoberta em Herculano da 

principal, e talvez a maior, obra de Epicuro Perì phy,seos 9 não pôde ser extensamente explo-

rada devido ao seu estado de conservação, de modo que a maior atenção à sua obra ainda se 

centraliza nas Cartas, associadas aos outros escritos e complementos.

O gênero das Cartas, basicamente, traduz um método de instrução aberto, 

destinado a formar, corrigir, fazer pensar, interpretar a realidade. Nessa época (século III a.C.), 

elas eram escritas para esclarecer determinados desvios ou erros do comportamento humano, 

no intuito de bem instruir os discípulos em determinada doutrina. Se, por um lado, nos falta 

em Epicuro o registro de uma ampla sistemática acerca de sua doutrina, de uma filosofia 

ordenada e escrita deixada como contributo para a posteridade, por outro lado, todo o 

8 A saber, Carta a Heródoto, Carta a Pítocles e Carta a Meneceu.
9 Da Natureza.

10



conhecimento sobre seu ensinamento extraído das Cartas, das Máximas, dos testemunhos de 

outros contemporâneos seus, dos doxógrafos, dos discípulos, mostram-nos uma filosofia 

sólida através de uma assimilação fiel. Geralmente as cartas eram destinadas a um grupo 

específico, ou a uma pessoa, com vínculos diretos discipulares ou de segmentos religiosos, 

enviadas para a formação e solidificação da doutrina. Em Epicuro as Cartas, mais 

especificamente, possuem um empenho ético-político conforme foi atestado no “Congresso 

Internazionale” ocorrido em  Napoles em 1993, que teve como tema L’epicureismo greco e 

romano. Esse empenho não está alheio à realidade do mundo e do ser, e se fundamenta na 

Natureza vista pela primeira vez como Ciência 10.

No entanto, não podemos reduzir Epicuro às Cartas. É necessário 

considerar os testemunhos sobre ele. Segundo nos atesta Diógenes Laércio, Epicuro escreveu 

mais de 300 títulos, dentre os quais a obra mais importante, Perì phy,seos, em 37 livros 11 . De 

tudo isso, apenas nos resta a Carta a Heródoto que retrata seu pensamento sobre a Física, a 

Carta a Meneceu, que traduz seu pensamento moral, a Carta a Pítocles, cuja autenticidade 

ainda é contestada, sobre os meteoros e sobre os fenômenos celestes. Diógenes Laércio ainda 

conservou as Kyriai dóxai, ou as chamadas Máximas Principais (ou Máximas Capitais) que se 

encontram em sua Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Mais tarde, no século XIX, foram 

encontradas na Biblioteca Vaticana outras 81 máximas de Epicuro (designadas por Sentenças 

Vaticanas), sendo que algumas já se encontravam contidas nas Máximas Principais. Por fim, 

as investidas na Biblioteca de Herculano, acabaram por encontrar a obra Perì phy,seos de 

Epicuro, mas o seu estado não permitiu mais do que o extrato de alguns fragmentos mutilados, 

como foi dito.

Epicuro habita uma Grécia helenizada, sem a liberdade política, longe da 

10 Cf. EPICURO, Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità - frammenti dell’epistolario, p.7.
11 Cf. Diôgenes LAÊRTIOS, Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, n. X,28.
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democracia das póleis. Distinto do período democrático anterior, o retorno da monarquia traz 

consigo o poder do despotés, ou seja, a vontade do monarca para com os cidadãos, ou melhor, 

para com os súditos. Nesse período helenístico, Alexandre exigiu que todas as cidades 

dominadas o reconhecessem como deus, fato que também ocorre em 324 a.C. com Demóstenes 

que faz o povo reconhecê-lo como filho de Zeus, segundo relata o estudo de Duvernoy12 . 

Mais tarde, em 307 a.C., o mesmo episódio ocorrerá com Demétrio Poliorcetes 13 . Este fato, 

de certo modo, impõe uma mudança na vida política que se reflete no éthos. Na Grécia 

helenizada em que viveu Epicuro parece haver uma ruptura entre a ética e a política. Segundo o 

trabalho de Pierre Hadot, O que é filosofia antiga?, a filosofia do fim do século XIX e início do 

século XX, carregou uma interpretação sobre esse período helenístico centrada na Ética 

desvinculada da Política, em que alguns estudos 14 diziam que aquele que não pode ser livre na 

vida pública busca sua liberdade na vida interior. Por não ser livre na vida política, cabe ao 

indivíduo a liberdade e a libertação dos males e ignorâncias da alma concernentes à vida 

privada. A tese de Hadot é que o período helenístico, diferente do que pensam Festugière, 

Bréhier e Robin, por exemplo, produziu um pensamento original marcado por uma grande 

fidelidade dos discípulos à escola, como encontramos no estoicismo e epicurismo, e, mais 

ainda, uma grande atividade filosófica. Diz Hadot:

“A pretensa perda de liberdade das cidades não provocou a diminuição da atividade filosófica. E 

porventura pode-se dizer que o regime democrático lhe foi mais favorável? Não foi a Atenas 

12 Cf. Jean François DUVERNOY, O Epicurismo e sua tradição antiga, p.59.
13 Citamos este episódio de Demétrio Poliorcetes pois Albert Camus faz referência a ele em seus Carnets, ao 
observar o abuso de poder daqueles (ele cita também Antístene) que ab-rogavam a Natureza reclamando para si o 
direito. Camus anota nos Carnets: “Démétrios Poliorcète - tantôt au sommet du trône, tantôt errant de village 
en village.” (A. CAMUS. Carnets mai 1935-février 1942, p.251).
14 Pierre Hadot cita três grandes intérpretes desse período: G. Murray, Festugière e E. Bréhier, dizendo que 
ambos carregam uma idéia falsa da filosofia desse período. Diz Hadot: “Apresentou-se muitas vezes o período 
helenístico da filosofia grega como uma fase de decadência da civilização grega corrompida pelo contato com o 
Oriente. ... Os filósofos, abandonando o grande esforço especulativo de Platão e de Aristóteles e a esperança de 
formar homens políticos capazes de transformar a cidade, ter-se-iam resignado então a propor aos homens, 
privados da liberdade política, um refúgio na vida interior. Esta representação da época helenística, que remonta, 
creio, ao início do século XX, continua a falsear a idéia que se faz da filosofia desse período.” (Pierre HADOT, 
O que é filosofia antiga?, pp.140-141).
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democrática que instaurou um processo de impiedade contra Anaxágoras e Sócrates? Não houve, na 

orientação da própria atividade filosófica, uma transformação tão radical quanto se gostaria de fazer 

acreditar. Diz-se e repete-se que os filósofos da época helenística, diante de sua incapacidade de agir 

na cidade, teriam se voltado para a interioridade. As coisas são muito mais complexas. (...) os 

filósofos da época helenística, mesmo os epicuristas, jamais se desinteressaram da política ...” 15 

Se na Grécia das póleis, alcançar o bem, encontrar a felicidade, somente era 

possível na junção ético-política, na Grécia de Epicuro a felicidade parece estar apenas no 

plano ético, pois o plano político não tem força de influência ético-política. Mais do que 

privilegiar a vida ética ou o empenho político, Hadot observa que a filosofia é um modo de 

vida e se define por uma “opção existencial… (que) é amor e investigação da sabedoria, e a 

sabedoria é, precisamente, um modo de vida. A escolha inicial, própria de cada escola, é a 

escolha de um tipo de sabedoria” 16. Essa escolha, descrita por Hadot, associa a práxis à razão 

e é representada pela fidelidade a uma escola, bem como ao conjunto de suas idéias, é o que ele 

designa por “opção existencial”, e esse modo de viver é o que conduz o homem ao encontro da 

ataraxía 17 . Quanto a essa fidelidade, Anne-Marie Amiot e Jean-François Mattéi fazem uma 

retomada um tanto interessante em sua obra Albert Camus et la philosophie, ao aproximar 

Camus dos escritores helenistas da filosofia, retomando para isso a obra de Pierre Hadot:

“A filosofia é antes de tudo uma arte de viver ‘o discurso filosófico tem sua origem numa escolha 

de vida e numa opção existencial e não o inverso’ ... ‘os antigos filósofos gregos, como Epicuro, 

Zenão, Socrates etc. permaneceram fiéis ao verdadeiro Ideal do filósofo que não encontramos nos 

tempos modernos’ ” 18  
15 Pierre HADOT, op.cit., p.142-143.
16 Idem, ibidem, p.154.
17 O conceito ataraxía, comumente traduzido por “tranqüilidade” ou “calmaria do espírito”, quer dizer “ausência 
de perturbação”. Esse conceito é encontrado largamente na Filosofia antiga e constitui um dos pontos principais 
da Filosofia de Epicuro. Para o Filósofo, ataraxía tem um significado muito próximo ao conceito de 
akataplexía extraído da ética de Nausífanes, tanto como formação da palavra, como signifcado, segundo nos 
atesta Margherita Isnardi Parente na introdução às Obras de Epicuro (EPICURO, Opere, p.48), no entanto o 
diferencial é que Nausífanes considera seu conceito necessário dentro da vida política, enquanto Epicuro renega 
isso, devendo o Homem primeiro se retirar da vida política para encontrar o verdadeiro bem e só então, ao 
alcançar essa felicidade, retornar. Para Epicuro, a “imperturbabilidade” está na alma e no corpo, e é por isso que 
os deuses potencializam a natureza humana. (Cf. EPICURO, Opere, pp.41-51). A idéia desse conceito será 
utilizada por Camus para apontar a superação do absurdo na revolta, sobretudo ao falar da tomada de 
consciência.
18 Anne-Marie AMIOT & Jean-François MATTÉI, Albert Camus et la philosophie, p.17.
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2. Epicuro no contexto do pensamento grego

O caminho percorrido de Sócrates a Epicuro é repleto de conturbações. 

Identificamos o contexto do pensamento epicurista marcado pela contraposição Sócrates-

Sofistas, pela herança dos pós-socráticos e por uma certa oposição dos estóicos. Segundo o 

estudo de Jean Brun 19 sobre o Epicurismo, a autonomia socrática do “conhece-te a ti mesmo” 

é interpretada pelos seus posteriores (como os Megáricos, os Cirenaicos e os Cínicos) como 

sendo uma autarcia, interpretada no sentido de auto-suficiência em relação ao mundo exterior, 

ou uma introspecção do caráter desvinculado da exterioridade, o que significa uma 

“concentração em nós mesmos”. Diz ele: “Sócrates toma por divisa a máxima do templo de 

Delfos ‘conhece-te a ti mesmo’, que é necessário não interpretar como um convite banal a uma 

espécie de introspecção conducente ao melhor conhecimento do nosso caráter, mas, ao invés, 

como um aprofundamento da condição humana ...” 20 . Jean Brun observa por exemplo que “os 

Cirenaicos, com Aristipo, tomam o ‘conhece-te a ti mesmo’ como um convite a fazer do 

indivíduo o único juiz que lhe agrada ou desagrada; por isso, o prazer é por fim dado como 

aquilo para que o homem deve tender sem cessar” 21 . Observa o intérprete que, desde aqui, 

surge a preocupação com o si-mesmo, como uma banalização introspectiva para um mergulho 

em si-mesmo. É neste momento do pós-socratismo, com os socráticos menores e, sobretudo 

com a helenização, que surgirá a figura do sábio desvinculado da Natureza e desligado da ação 

na Cidade, como observa Brun: “parece que doravante existe um divórcio entre o Sábio e a 

Natureza, entre o Sábio e a Cidade” 22 . Léon Robin 23 faz uma leitura muito semelhante à de 

Jean Brun, afirmando que a fundação do Império de Alexandre, ao trazer a estrutura de 
19 Jean BRUN, O Epicurismo, p.20.
20 Idem, ibidem, p.19.
21 Idem, ibidem, p.19-20.
22 Idem, ibidem, p.20.
23 Léon ROBIN, La pensée grecque est les origines de l’esprit scientifique, p.375-432.
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vassalagem contra as antigas organizações das cidades, instituiu uma nova estrutura social e 

política que trouxe ao homem grego uma preocupação maior com a interioridade. A busca da 

filosofia nesta Grécia helenizada, o que ela diz e ensina, será chamada “ideal do Sábio”, que, 

segundo Robin, “não é nenhum país nem algum tempo” 24, o que significa que se volta mais 

para a interioridade do Homem.

Percebemos então que, tanto a partir da leitura de Hadot (cuja atividade 

filosófica não significa uma ruptura num primeiro plano) quanto a partir da leitura de Brun e 

de Robin (que observam uma ruptura ético-política como o centro do pensamento da época), 

os helenistas têm uma tendência de se voltar para o pensamento da unidade do homem com a 

phy,sis (não que esse pensamento tenha abandonado seus precursores, e sim, que este 

momento toma isso como um problema mais central). Por isso, para os Epicuristas, a 

felicidade só se alcançará na reconciliação do homem com a phy,sis que também é a de si 

próprio.

Pierre Hadot diz que a escola epicurista não se dava aos exercícios da 

dialética, mas trabalhavam sob a forma de deduções, “isto é, partiam de princípios para chegar 

às conseqüências desses princípios” 25. O método epicurista, segundo Hadot, começa pela lei-

tura e memorização de breves resumos, tomando-se sentenças curtas, para depois partir para 

escritos desenvolvidos, e, mais tarde, devendo o discípulo retornar aos resumos para que não 

perdesse a noção da totalidade, ou seja, “há um vaivém contínuo entre a extensão dos 

conhecimentos e a concentração sobre o núcleo essencial” 26. Assim, há uma divergência intrín-

seca entre a forma de escola epicurista e estóica e o modo platônico e aristotélico, segundo 

pontua Pierre Hadot. Enquanto o segundo está destinado a uma elite detentora do “ócio” para 

24 Idem, ibidem, p.376.
25 Pierre HADOT, op.cit., p.159.
26 Idem, ibidem, p.159.
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estudar e investigar, os estóicos e epicuristas, ao serem designados por dogmáticos, estão 

abertos a todos indistintamente, por terem nos “resumos” uma regra de vida prática 27. Talvez 

seja este o motivo do Epicurismo trazer discípulos tão fiéis e pouco divergentes como 

Lucrécio que viveu muitos anos após Epicuro. Esse modo da escola epicurista parece ser 

atestado por uma das cartas de Epicuro, em que afirma que qualquer “estudo” a respeito da 

Física, ou da Natureza, deve precisar os termos. Assim, deve livrar-se dos erros e das dúbias 

interpretações, ou ainda, é necessário que cada palavra seja evidenciada, a fim de que ela não 

seja colocada em dúvida ou exposta à opinião (C.H. 38) 28 . Epicuro faz um esforço para pre-

cisar os termos e, mais que isso, dá grande importância à assimilação exata dos conceitos e do 

núcleo essencial do pensamento.

Ao longo da História da Filosofia sedimentou-se a visão de que a Filosofia 

de Epicuro estaria reduzida a uma filosofia hedonista (cujo sentido moderno se mescla ao 

prazer imediato). A imagem difundida do Epicurismo como uma fuga da realidade pelo 

hedonismo, parece-nos uma noção superficial de sua Filosofia, já que sua proposta é que o 

homem viva de acordo com a phy,sis (katá phy ,sin), e para se compreender Epicuro nesse 

ângulo, é necessário desfazer-se do ranço histórico que o aprisionou no mundo hedonista. Um 

artigo de José Américo Mota Pessanha sobre o Epicurismo chega a afirmar que essa visão 

sobre o epicurismo foi dada por Cícero. Diz o artigo que “Cícero, inimigo do epicurismo, 

distorce intencionalmente os fatos ao dizer que se trata de ‘um jardim de prazer, onde os 

discípulos enlanguesciam em gozos refinados’” 29. A obra De natura deorum de Cícero acusa, 

27 Cf. Idem, ibidem, p.161.
28 Todas as citações dos escritos Epicuristas virão no próprio texto, seguindo as abreviações indicadas no início 
do trabalho. A saber, as letras indicam o nome da obra, e os números, o parágrafo correspondente. Para a citação 
das obras de Epicuro nos apoiamos no texto bilíngüe grego-italiano da Biblioteca Universale Rizzoli 
(EPICURO. Lettere sulla fisica, sul cielo e sulla felicità - frammenti dell’epistolario [introduzione, traduzione 
e note di Nicoletta Russello con un saggio di Francesco Adorno - testo greco a fronte]. Milano: Biblioteca 
Universale Rizzoli, 1994. (texto bilingüe grego-italiano) e na importante contribuição de Margherita Isnardi 
Parente sobre Epicuro, os Epicuristas, os doxógrafos e intérpretes da época do Epicurismo [EPICURO. Opere (a 
cura di Margherita Isnardi Parente). Torino: UTET, 1983].
29 J. A. MOTTA PESSANHA, As delícias do jardim, in: VVAA. Ética, p.62.
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ainda, os epicuristas de ateus 30 .

Esse capítulo dedicado a Epicuro não possui o objetivo de aprofundar e nem 

de discutir a filosofia epicurista, mas é necessário para fundamentar o pensamento de Albert 

Camus que, acreditamos, retoma a filosofia epicurista em muitos aspectos ao falar da 

Natureza, do divórcio existencial, da necessidade de o homem reencontrar-se com esta mesma 

Natureza (phy ,sis), bem como, de uma Natureza humana que acredita estar presente neste 

mesmo (télos katá phy ,sin), da amizade que funda a solidariedade, da busca e do alcance da 

Felicidade possível. Por esse mesmo motivo não discutiremos as fontes de Epicuro e nem 

faremos leitura estrutural de seus textos, apesar de comentá-los. Tomando por base 

intérpretes como Jean Brun, Jean Salem, Usener entre outros, que ressaltam as dúvidas quanto 

à autenticidade da Carta a Pítocles, não utilizaremos este texto de Epicuro nessa investigação 

senão como suporte secundário. Como Albert Camus utilizou-se de textos de Lucrécio, 

admitiremos para este trabalho, se for necessário, a teoria do clinamen discutida na sua 

autenticidade em Epicuro, mas aceita pelos mesmos autores e intérpretes supra citados como 

dele proveniente e marcada por Lucrécio.

3. A Felicidade

A obra de Epicuro, da qual muitos escritos se perderam e nunca foram 

encontrados, parecia estar repleta de uma reflexão sobre a Felicidade. Embora não tenhamos 

notícias sobre sua provável definição é a compreensão do que ela é que parece dar à sua obra 

um caráter de novidade. Diógenes Laércio, após preservar as Cartas de Epicuro e antes de 

30 CÍCERO, De natura deorum, I, 43, in: Jean BRUN, O Epicurismo, p.90.
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iniciar as citações das Máximas Principais, ao comentar a conclusão da reflexão epicurista diz 

que “seu fim assinala o início da felicidade” 31 . Já a famosa inscrição em Enoanda que constitui 

um dos tetraphármakon, do mesmo modo que em outros escritos onde é dito “é possível 

alcançar a felicidade”, e também, a abertura da Carta a Meneceu, todos dizem ser necessário 

“exercitar na procura da felicidade pois se ela está presente temos tudo, e se ela está ausente, 

façamos de tudo para tê-la.” (C.M. 122).

A felicidade parece ser o ponto central para o qual sua filosofia se dirige e de 

onde ela extrai sua razão de ser. O que significa felicidade, já que nos acostumamos a reduzir o 

conceito ao estado de alegria? Essa noção parece conter quatro características: pertencer ao ser 

do homem, distanciar-se do estado comum que conhecemos como alegria, estar no campo da 

possibilidade e supor o labor. A Felicidade diz respeito ao mundo do ser, pois Epicuro a 

identifica com a phy,sis, nos homens e nos deuses. Também é ela distinta da alegria, pois os 

prazeres que seguem as alegrias, são dotados de movimento (acréscimo e decréscimo) e a 

felicidade não pode se reduzir aos acréscimos e decréscimos 32 . Ela é uma potencialidade, pois 

há seres felizes, como os deuses, e é possível ao homem viver como um deus entre os homens 

(cf. C.M. 135). Ela inclui a noção de labor, pois não está em plenitude no homem e nem é algo 

exterior a ele para ser alcançado, mas requer o esforço para o ganho de plenitude.

3.1. Mákar e o conceito da Felicidade epicurista

Epicuro utiliza dois vocábulos da língua grega para falar da felicidade: mákar 

e eudaimonía. Ambos são traduzidos comumente por felicidade. No entanto, eles carregam em 

si uma distinção de compreensão que, ao longo dos escritos de Epicuro nos fazem pensar em 

31 Diôgenes LAÊRTIOS, op.cit., n.X,138.
32 Cf. Idem, ibidem, X,121.
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complementaridade. Falar de felicidade é pensar imediatamente em momentos nos quais 

encontramos a alegria e o prazer das coisas. Somos felizes ao encontrar-nos com amigos, ao 

descobrir coisas que nos dão prazer, ao realizar coisas de que gostamos. Não dizemos nunca 

que somos felizes quando algo nos causa dor ou quando temos um pesar. Isso ocorre porque 

tornou-se habitual identificar alegria e felicidade. Embora os escritos epicuristas não façam 

explicitamente a distinção entre a alegria e a felicidade, Epicuro explicita o que é felicidade 

conforme pensa.

O vocábulo grego mákar é utilizado por ele para falar dos deuses. Émile 

Boisacq 33 , em seu dicionário etimológico da língua grega, apresenta-nos o termo hoi mákares 

para designar “os deuses”. Pode parecer estranho falar dos deuses em Epicuro, pois muitos 

intérpretes, além de considerá-lo “materialista” (no sentido moderno do termo), comentam seu  

pensamento como distante de qualquer citação divina. As citações em relação à felicidade 

quando se trata dos deuses são quase sempre feitas pelo vocábulo mákar. Aristófanes, por 

exemplo, segundo Chassang, cita em seu texto, “‘vai-te nas bem-aventuranças (felicidade)’ (no 

outro mundo), ou seja, própria dos deuses” 34 . Yarza 35  nos diz que makarìa é uma palavra 

utilizada para traduzir a idéia de bem-aventurado, no sentido de feliz, de realizado, ou ainda, 

incorruptível, de modo que é uma expressão utilizada para os deuses. Da palavra mákar deriva 

a tradução vulgar de deuses (makaira) segundo o mesmo Yarza.

Epicuro, provavelmente, teria a idéia composta do sentido de mákar como 

relacionado aos deuses. Isso não constitui uma novidade em sua filosofia, pois o ineditismo 

epicurista está na abordagem deste conceito. O que dará essa nova visão a Epicuro é a sua 

Física, composta pela constatação do “vazio” que possibilita o movimento, e o que se move 

33 BOISACQ, Émile, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, verbete ma,kar p.601-602.
34 A. CHASSANG, Nouveau dictionnaire grec-français, verbete: ma,kar.
35 Florencio I. Sebatián YARZA, Diccionario Grieco-español, verbete makari.a.

19



neste universo são os átomos, os indivisíveis 36 . Como o nosso objetivo não é aprofundar a 

Física epicurista, mas apresentar elementos dos quais Camus, ao conhecê-la, apoiou sua obra, 

não avançaremos na discussão de noções físicas, como espaço, vazio e movimento. O que nos 

interessa é dizer que Epicuro não excluiu desse universo, onde tudo está posto, os deuses 37 . 

Eles também são parte dele e nele se ordenam, mas não dizem respeito ao homem. São deuses 

por não padecerem e não terem perturbações na alma 38 , ou seja, são plenos, são seres felizes 

(cf. M.P. I).

A referência epicurista a mákar nos conduz à idéia de que a felicidade é 

composta por hedoné, que é o “prazer”, mas não a ele reduzida e nem com ele identificada. 

Diz Epicuro na Carta a Meneceu (C.M. 128) que “sentimos necessidade do prazer quando 

sofremos por sua ausência, mas quando não sofremos não temos mais necessidade do prazer. 

É por isso que afirmamos que o prazer é o princípio e o fim da vida feliz” 39. Essa passagem de 

Epicuro sugere que a felicidade encontra no prazer sua arché e seu télos, seu princípio e seu 

fim. O que isto quer dizer se supomos que o prazer não está a ela reduzido e nem a ela 

identificado? O que é o prazer, portanto?

Dentro do ângulo estreito a que nos propomos e dada a ausência de fontes, 

pode-se dizer que o prazer é constitutivo da felicidade e por ele os homens fazem a 

experiência do que é ser feliz quando buscam a tranqüilidade da alma e mesuram os bens 

segundo as vantagens e desvantagens, de forma que nem sempre a escolha de um prazer é o 

que nos conduzirá a um bem maior. Diz ele:

36 Várias passagens dos escritos de Epicuro atestam isso, citaremos CH 42; 54-55; 58.
37 Encontramos em Epicuro várias referências aos deuses que fazem parte do que ele chama “o todo” (tò pân). 
Quanto à referência ao tò pân ver C.H. 41, quanto aos deuses cf. C.M. 123-124; 134.
38 Epicuro na primeira das Máximas Capitais trata dos deuses, dos seres “felizes” e “imortais”, no sentido de 
que não se corrompem, e por isso mesmo, são plenos. No entanto, é de difícil interpretação tal texto, o que não 
discutiremos aqui. Para uma maior referência vale-nos a grande discussão de Margheria Isnardi Parente:  
EPICURO. Opere. p.205, nota I.
39 toû makaríos zên
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“o prazer é nosso bem primordial e conatural, e partindo dele movemo-nos para qualquer escolha e 

rejeição e a ele voltamos usando como critério de discriminação de todos os bens as sensações de 

prazer e de dor. Já que o prazer é nosso bem primordial e conatural, também por causa dele não 

escolhemos qualquer prazer, mas às vezes passamos sobre muitos prazeres, quando são seguidos 

por um aborrecimento maior; e consideramos muitos sofrimentos superiores aos prazeres, quando a 

submissão ao sofrimento por um longo período nos traz como conseqüência um prazer maior. 

Então todo prazer, por ter uma natureza condizente conosco, é um bem, mas nem por isso todo 

prazer deve ser escolhido, da mesma forma que toda cor é um mal, mas nem por isso devemos 

fugir de toda a dor por sua própria natureza. Convém então discriminar todas essas coisas com o 

cálculo daquilo que é útil e a ponderação daquilo que é prejudicial, porque em certas circunstâncias 

o bem é um mal para nós e vice-versa, o mal pode ser um bem.” (C.M. 129-130)

Se a felicidade estivesse reduzida ou identificada ao prazer, nossas escolhas 

deveriam sempre tender para o prazer, pensado como gozo do que se quer, de modo que nunca 

escolheríamos o que nos causa dor ou o que nada nos causa eventualmente, mas sempre o 

gozo, e não é esta sua constatação.

3.2. Distinções entre eudaimonía e mákar

O que correntemente os textos traduzem por “felicidade” se refere a dois 

vocábulos diferentes na obra de Epicuro: eudaimonía e mákar. Por que Epicuro não utiliza um 

só conceito para falar de Felicidade? Ou ainda, por que Epicuro não se restringe a falar 

distintamente da Felicidade dos deuses e da Felicidade do homem? Um ensaio de resposta 

envereda pelo caminho da complementaridade. Pensamos que Epicuro, ao falar da Felicidade, 

retoma a noção da Física e dá oportunidade ao homem de ser feliz como os deuses.

Mákar tem a idéia da felicidade dos deuses, que nos dão o parâmetro e a 

possibilidade de encontro e realização. Como os deuses não são seres fora do “todo”, ou do 

uno, nesse universo, e representam a plenitude da felicidade já realizada (e não enquanto 
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adições ou subtrações de prazeres), esta surge enquanto plena, incorruptível (e por ser 

incorruptível não há nada a ser-lhe acrescido ou decrescido). O homem, por estar ainda 

suscetível às vicissitudes e aos acontecimentos, não a encontra realizada, é necessário buscá-la. 

Essa busca, orientada pelas sensações40, dá-lhe a oportunidade de conhecer, e esse conhecimen-

to produzido é que lhe permitirá viver e ser feliz, ou não. Essa é a noção que abre a Carta a 

Meneceu (C.M. 122): “aquele que diz que o momento de filosofar ainda não chegou ou que já 

passou, é como se dissesse que ainda não chegou ou já passou o momento de ser feliz”. O 

vocábulo que aparece neste fragmento é eudaimonía que sugere a busca, o esforço e a 

possibilidadae de encontro. Nesse sentido, ela abre caminho para refletir sobre o labor, sobre o 

esforço que a busca do bem requer. Ao mesmo tempo, o mákar abre caminho para pensar a 

possibilidade de realização da plenitude. Por isso, as duas referências que são traduzidas 

normalmente por Felicidade se complementam: mákar representa a possibilidade enquanto 

eudaimonía representa o labor. No entanto, em ambas o prazer é o constitutivo, pois ele é ao 

mesmo tempo a ausência de sofrimento no corpo, ausência de perturbação da alma e 

experiência da Felicidade. A Carta a Meneceu vê o prazer como “realização suprema da 

felicidade” (C.M. 131), como “princípio e fim da vida feliz” (C.M.128), conforme já citamos 

acima. Se aqui o prazer estivesse exclusivamente dirigido para o contentamento, a 

voluptuosidade dos desejos e os gozos sensuais e não sensuais, bastaria uma vida voltada à 

busca do cumprimento dos desejos imediatos, bastariam os prazeres particularizados, e tudo 

isso seria tradução do ser feliz. No entanto, o prazer do homem se ordena para o Bem, 

enquanto pode trazer para si essas “ausências” de que falamos, o que o grego traduz por 

ataraxía. Esse movimento de busca da vida feliz, do encontro de toda a ausência de 
40 Quando afirmamos que a sensação (aísthesis) é parâmetro, estamos tomando a importância do conceito nos 
escritos epicuristas. A sensação é o meio pelo adentra o conhecimento, é a justa coerência entre o que se sente e 
a realidade. Jean Brun identificará a sensação como “O dado” bruto e por isso justifica a razão (cf. Jean BRUN, 
O Epicurismo, p.44). Epicuro diz na Carta a Meneceu, “acostuma a pensar que a morte não é nada para nós, 
porque todo o bem e todo o mal está na sensação, e a morte é a privação das sensações.” (C.M. 124). Toda 
afirmação parte da realidade do existente sendo a sensação o meio pelo qual tudo se torna cognoscível.
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perturbação, é a necessidade da Filosofia que trabalha na rejeição das falsas opiniões, que 

conduz o homem à escolha e que se coloca a caminho da sabedoria pelas escolhas.

A felicidade em Epicuro não é alcançada somente pela ausência das 

perturbações e do sofrimento, no entanto, essas ausências causam uma cadeia de necessidades 

na investida de ser alcançada, ocorrendo por vezes até sua produção de forma a escravizar o 

homem em torno do que não seria necessário. Os meios buscados para se alcançar a 

impertubabilidade quando passam pelo acréscimo de necessidades causam mais perturbações. 

Por isso, a felicidade plena requer algo além da ataraxía: a autárkeia 41 a verdadeira liberdade, 

ou seja, o homem que se liberta das necessidades e possui-se a si mesmo, conforme afirma 

Jean Brun: “o sábio é um ser livre: libertou-se de qualquer idéia de necessidade, libertou-se dos 

outros, não tem mestre (adéspotos), basta-se a si mesmo e possui plenamente a autárkeia” 42.

3.3. Felicidade possível

Se o homem pode encontrar um parâmetro do que é a Felicidade, ou se a 

pergunta for lapidada para “é possível ao homem ser feliz?’, a resposta é direcionada para as 

afirmações em torno dos “deuses”. Para Epicuro os deuses são felizes e já realizaram a 

plenitude de seu ser, estando afastados das perturbações. Jean Salem, um dos grandes 

intérpretes contemporâneos do epicurismo, ao analisar os escritos de Epicuro quanto à Etica 

ajuda-nos a compreender a relação do homem com os deuses sob o olhar da Felicidade 

possível.

Para Epicuro os deuses não estão fora da phy,sis, como tudo o que existe. 

41 Citamos esse conceito apenas para referendar, no entanto não será discutido no conjunto do trabalho. A 
autárkeia é vista em Epicuro como um “bastar-se a si mesmo”, “possuir-se a si”, sem esperar dos deuses ou dos 
outros aquilo que a razão lhe permite atingir. (Cf. Jean BRUN, O Epicurismo), p.114.
42 Jean BRUN, O Epicurismo, p.112.
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Eles não podem ser compreendidos como seres sobrenaturais, aquém ou além do “todo”. A 

phy,sis para ele é material  no sentido de que é composta por seres nomeados átomos como já 

dissera Demócrito, de modo que ela não é fruto da criação divina. Mais, os próprios deuses 

estão inseridos nesse plano da phy,sis, com o diferencial de que são a plenitude, como ele diz:

“primeiramente considera a divindade um ser vivo e feliz, de acordo com a noção da divindade 

impressa em nós pela natureza, e não lhe atribuas coisa alguma estranha à incorruptibilidade ou 

incompatível com a felicidade.” (C.M. 123)

Utilizamos a afirmação de Jean Brun quando diz que “se Epicuro venera os 

deuses é porque neles vê os modelos da felicidade a que o sábio pode chegar” 43 . Epicuro 

insere os deuses dentro da realidade universal formada pelos átomos, e nesse universo há de se 

considerar, diante desse “materialismo”, ou daquilo que o compõe, que os deuses não são 

arquitetos à margem dele, mas estão nele inseridos e realizados, o que quer dizer que conhecem 

a felicidade total, são vivos e incorruptíveis e não têm potencialidade para se tornarem outra 

coisa que não deuses.

Essa visão do “todo” que inclui os deuses, formada por átomos em sua 

espontaneidade e contingência, é designada nos escritos epicuristas (tanto em Epicuro como 

em seus discípulos) pela expressão télos katá phy,sin 44, ou ainda pelo termo phy,sikós que quer 

dizer “natural”. Embora este conceito de Natureza deva ser abordado mais adiante, vamos, por 

enquanto, deter-nos na característica de que se o homem pode encontrar um parâmetro do que 

é o “fim segundo a Natureza” este se encontra no modo de ser dos deuses. Estes não 

assombram o homem e nem podem influir em sua vida, como se ele estivesse à mercê das 

rivalidades divinas. Jean Salem, ao analisar Epicuro e sua Ética, ajuda-nos com a citação de que 

“o homoíosis theô constitui o caminho obrigatório da felicidade humana” 45, ou seja, o caminho 

43 Idem, ibidem, p.92.
44 No grego télos katá phy ,sin traduziremos por “fim segundo a Natureza”.
45 Jean SALEM, Tel un dieu parmi les hommes - L’éthique d’Épicure, p.179.
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da felicidade humana passa por uma espécie de visão dos deuses sem que seja influenciada 

diretamente por eles. Isso nos faz compreender que a caracterização divina no sistema 

epicurista apresenta uma relação estreita entre o homem e os deuses que procura ressaltar o 

encontro da felicidade humana. 

A afirmação dos deuses posta na perspectiva da felicidade humana, que tem 

como fundamento a vida “segundo a natureza”, ou seja, a vida vivida sem as turvações das 

dores e desesperos, deve-se ao fato de que os deuses são como modelos de realização e 

felicidade, estando eles já plenos na visão de Epicuro, decorrendo isso da afirmação de que sua 

existência é efetiva, segundo a interpretação de Jean Salem 46 . Epicuro vê nos deuses um mode-

lo necessário ao sábio, tanto que enxerga o verdadeiro sábio como um deus entre os homens. 

Conforme ele mesmo nos diz: “viverás como um deus entre os homens, pois em nada se 

assemelha a um mortal um homem que vive entre os bens imortais.” (C.M. 135).

3.4. A Felicidade e o labor

O caminho traçado por Epicuro para se chegar a uma vida como a dos deuses 

passa necessariamente pelo conhecimento da phy,sis que conduzirá à felicidade. Nesse 

caminho, o prazer que marca a experiência da felicidade, reclamado por ele, não é um “jardim 

de enlanguescimento”, não é um esbanjar de gozos e voluptuosidade sensual como foi dito, 

nem mera experiência de vida do laisser-faire. O conceito de prazer na  linguagem comum 

deturpa o sentido do prazer epicurista e conduz o homem às ilusões da vida como busca dos 

desejos imediatos. Para Epicuro não se excluem a moderação, a justiça e a sabedoria (cf. M.P. 

V). O ponto de partida e o centro da vida de prazer estão em duas questões: permitir a 

ausência de sofrimento para o corpo e a ausência de pertubação para a alma (Cf. C.M. 128; 
46 Cf. Idem, ibidem, p.185.
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131; 132). É pelo prazer que a alma se vê afastada da presença da pertubação. Assim, a busca 

do prazer se dá pelos efeitos de sua ausência. Quando o homem sofre, sente necessidade de 

sair do sofrimento, o que ele nomeia, se consegue não sofrer, de prazer. Se o homem não sofre, 

de modo algum poderá sentir necessidade de obter prazer. 

Epicuro vê, portanto, o prazer como “princípio e fim da vida feliz” 47 

(C.M.128). Princípio porque experimenta a ausência de perturbação da alma e do corpo, e fim 

porque a vida feliz (ou, segundo a acepção do termo makaría, que pode ser traduzido por 

bem-aventurada) se encerra no prazer. Por isso, o homem pode fazer a experiência do prazer, e 

isto lhe fará determinar suas escolhas, e, também, o fará ver o prazer no sentido novo de um 

bem inato, comum a todos os homens (C.M. 129). Margherita Isnardi Parente, na introdução 

que faz à extensa obra de tradução e compilação de Epicuro e dos epicuristas nos diz:

“o prazer, afirma Epicuro, é o fim segundo a natureza. Mas por prazer ele não entende a imediatez 

de um pathós; entende certa relação, de natureza complexa, entre o pathós e a parte racional, o 

logismós, a diánoia 48.

O que Parente deixa explícito nessa nuance do sistema epicurista não é o 

prazer ligado apenas às afecções que atingem diretamente determinado órgão, que ferem este 

ou aquele sentido. O prazer epicurista atinge profundamente o homem e, por isso, exige 

relação entre a sensação e o pensamento, e requer um ato de reflexão e vontade. A ausência do 

sofrimento físico e da perturbação da alma podem dar um caráter negativo ao prazer, e por 

isso os epicuristas foram acusados terem a “indiferença dos cadáveres”. Mas Epicuro sublinha 

os prazeres do gosto, da audição, da visão, além do prazer na phy,sis, e esse prazer é estar em 

harmonia consigo mesmo, como a natureza está em harmonia com ela mesma 49 . Essa harmonia 

entre o homem e a natureza, ou ainda, o viver segundo a Natureza, deixam o homem superar o 

47 O conceito de vida feliz aqui é makaríos zên.
48 Margherita Isnardi PARENTE, op.cit., p.43.
49 Cf. Jean BRUN, O Epicurismo, p.100-101.
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estado de ignorância, que é, em suma, a superação do mero estado de credulidade passiva, de 

recusa de investigação das causas e da compreensão da phy,sis que é a mesma do homem. 

A felicidade que o homem busca e é possível, que inclui a ausência de 

desarmonia, em que não há acréscimos ou decréscimos, a qual chamamos de estado de 

ataraxía. Não aparece como dádiva da vida ou como destino, mas se traduz em esforço e busca 

dos prazeres em sentido específico que, sem a phy,sis tornam-se meras frugalidades, prazeres 

como os entendemos no senso comum. A XII das Máximas Principais de Epicuro ressalta que 

aquele que desconhece a Natureza do todo e não se empenha na busca da phy,sis não aproveita 

dos prazeres em sua pureza (cf. M.P. XII). As coisas se ordenam para uma única razão que é 

a felicidade. Diz ele: “devemos meditar sobre tudo que possa proporcionar felicidade para que, 

se a temos, tenhamos tudo, e se não a temos, façamos tudo para tê-la.” (C.M. 122). Isso quer 

dizer que, além de possível, a felicidade inclui a noção de labor, de trabalho ético e racional, de 

esforço por adquiri-la. O sábio para Epicuro investe nesse Bem que é eterno: ser feliz. Por isso 

o homem sábio é aquele que vive como um deus entre os homens (cf. C.M.135).

O ordenamento do universo epicurista tem em vista a felicidade que não é 

apenas uma definição ou uma formulação racional. Ela consiste no concatenar das coisas da 

phy,sis, num certo ordenamento de si que se liberta das perturbações alheias. Parece ser 

propriamente esse libertar-se das perturbações que consumará o estado de felicidade. Podemos 

dizer que a ataraxía é coextensiva da felicidade, portanto. A reflexão epicurista sobre os 

deuses inclui a consideração de felicidade porque neles repousa a incorruptibilidade, 

pressupondo a ausência de qualquer perturbação porque estão eles em si mesmos perfeitos, 

harmônicos. Ainda assim, por se referir aos deuses, a noção de Felicidade parece estar distante 

do homem, como se fosse uma simples noção. Assim, além dessa idéia de Felicidade, toda 

ausência de perturbação precisa ser experienciada, sentida e é desejável, pois desse modo 
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Epicuro pode relacionar o prazer à felicidade.

O “prazer” não está limitado à passividade de um eterno descanso ou de 

descaso do mundo. Ele se manifesta como contentamento sobre o qual não há necessidade de 

Filosofia, já que é evidente por si. Todo estado de contentamento é prontamente perceptível. 

No entanto, o contentamento é uma das manifestações do prazer, pois causa um 

distanciamento do sofrimento, porém, como dissemos, o prazer, para além do contentamento, 

deve ser colocado sob critérios do pensar, caso contrário não conduz à felicidade e se reduz à 

Busca do desejo imediato. O passo dado do simples contentamento à felicidade impõe o 

prazer e seu experienciar como escolha, seguido do apelo insistente à Filosofia. Quando 

Epicuro diz que os deuses são felizes pois neles não há perturbação, podemos relacionar o 

homem à busca da felicidade, pois um parâmetro é criado. A ataraxía não está distante do 

homem como obstáculo intransponível, nem como a esperança tida na Grécia arcaica como o 

pior dos males, mas, segundo seus escritos, deve ela ser perseguida e possuída (Cf. C.M. 122). 

A necessidade da Filosofia está na ruptura e na transposição dos obstáculos, de modo que o 

uso da razão, da escolha, é fundamental nessa Filosofia.

Considerando que a felicidade é o que torna o homem um ser totalmente 

livre, como o é o sábio, percebemos que ela é o fio condutor da Filosofia epicurista. O filósofo 

afirma, na XII das Máximas Principais: “não é possível, sem o estudo da Natureza, fruir os 

prazeres em sua pureza.” Assim, ainda resta a pergunta, como se ordenam as coisas dentro 

dessa phy,sis?
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4. O universo 50 

O que vamos aqui chamar de universo é a constituição do “todo”, que 

Epicuro considera não ser proveniente de uma criação ao afirmar que “nada nasce daquilo que 

não é.” (C.H. 38) 51 . Por isso, a consideração primeira na Física epicurista é que o tò pân sem-

pre existiu, como ele mesmo diz “o todo sempre foi exatamente como é agora, e sempre será 

assim.” (C.H. 39). O conhecimento da phy,sis para os epicuristas conduz à felicidade, na qual 

reside a ausência de perturbação (ataraxía). A “fixação dos cânones” da Física 52  tem o intuito 

de fazer o discípulo conhecê-la, a partir do que pode ele alcançar a ataraxía, e, com ela a 

felicidade. Isto não quer dizer que a Felicidade seja um porto para o qual remamos para 

atracar, não é um objetivo ao qual devemos de qualquer modo chegar e descansar, mas é a 

própria essência da vida do sábio. O fim da Carta a Heródoto discute a ausência de 

perturbações relacionando-a com o conhecimento da phy,sis, de modo que os fenômenos 

celestes, os corpos terrestres e seus fenômenos não podem jamais causar a perturbação da 

alma, pois que a alma é phy,sis. Para Epicuro, “nada capaz de provocar divergências ou 

inquietações é compatível com uma natureza incorruptível e feliz.” (C.H. 78).

Isto nos abre caminho para compreender o que seja uma vida sem 

perturbação, ataráxica, feliz, autárquica. Aquele que conhece a phy,sis passa a conhecer também 

o modo como ela se constitui. O homem se perceber como parte dela (ou inserido no “todo”, 

como já citado acima). Ao contrário, a ignorância, ou o conhecimento superficial (limitado a 

50 Embora chamamos de universo, o conceito que aparece nos escritos de Epicuro é tò pân (p. ex. em C.H. 44)
51 A expressão grega é oudèn gínetai ek toû mè óntos.
52 A Carta a Heródoto, a Carta a Pítocles e a Carta a Meneceu, frutos de longas discussões através dos séculos 
são, para alguns, uma forma simples, breve e didática de fixar os conceitos para os discípulos. Assim, todas as 
cartas parecem caracterizar-se por “cânones”, os quais formam um resumo da doutrina do mestre. Este é o modo 
prático de formação do discipulado. Esta afirmação, embora encontre muitos respaldos, como o de Jean Brun, 
também sofreu críticas, como a de De Witt.
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saberes secundários que ignoram as causas principais dos fenômenos 53 ) em nada pode garantir 

a imperturbabilidade da alma, pois expõe a pessoa à própria fenomenalidade, subordina-a às 

causas remotas e primárias (nesse caso, desconhecidas). A transposição para os corpos 

celestes e terrestres da idéia de incorruptibilidade e vontade, ou seja, dizer que estes podem 

influir na decisão humana, ou ainda, que gozam de status de interventores do real, provoca, de 

certo modo, um sentimento de temor no homem, o que ocorre porque o homem, ao pensar 

nessa possibilidade, relega sua liberdade à vontade de outrem, tornando-se algo indeterminado 

nas mãos de um determinador e supra-determinado 54 . Os fenômenos e corpos celestes e 

terrestres ocupam um lugar secundário na Filosofia epicurista enquanto corpos particulares. O 

conhecimento do nascer ou do declinar dos astros, das revoluções e dos eclipses não podem 

trazer tranqüilidade à alma, somente o conhecimento das linhas gerais e fundamentais da Física 

é que podem levar o homem à libertação de seus “pré-conceitos”. Os corpos celestes nada 

determinam quanto à vontade e liberdade humanas, e, desse mesmo modo, em nada afetam o 

homem.

Esse “todo”, ou o “universo”, é ordenado pelos corpos, pelo lugar (espaço) 

e pelo vazio, ele é imutável e não é possível somar-lhe ou diminuir-lhe qualquer coisa que seja. 

Ele em si não comporta movimento no ângulo da alteração, isto é, não é dotado formalmente 

de movimento para deixar de ser o que é (adicionar-lhe qualquer coisa ou retirar-lhe algo). Ele é 

“o mesmo que é”, segundo atesta a Carta a Heródoto (cf. C.H. 38). Não há distinção entre 

Todo e Uno, pois ele utiliza ambos os vocábulos tò pân e tò hólon para falar desse mesmo 

“todo”. Nesse “todo” deparamo-nos com o movimento dos corpos como uma constatação, 

sendo necessário inferir que ele é composto de vazio, pois é essa a condição do movimento. 

As coisas só podem mover-se se não encontrarem obstáculos para tal. Ora, os corpos que se 
53 Cf. C.H. 79.
54 Esta característica que é posta sobre os corpos e fenômenos celestes e terrestres se assemelha à caracterização 
dos deuses da mitologia, cujo status determina, em certo aspecto, o proceder, o agir e o pensar humanos.
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movem só existem e se movem devido à sua materialidade: os átomos. Esses átomos 

constituem a matéria de tudo o que existe. Os compostos aos quais temos acesso em nossa 

investida comum, os fenômenos que comumente “vemos” (sensação) resultam da afirmação 

dos átomos e do vazio como já avançara Demócrito 55 . Duvernoy observa que “os fenômenos 

são primeiros na ordem da descoberta ingênua e cotidiana do mundo; mas são terceiros (depois 

do vazio e do átomo) no pensamento cosmológico” 56 .

Assim, o que assegura a existência dos átomos e do vazio tem como ponto 

de partida a observação comum e cotidiana dos fenômenos que nos chegam através de 

simulacros que afetam as sensações. Epicuro diz que

“há impressões semelhantes à figura dos corpos sólidos, que por sua sutileza superam 

consideravelmente as coisas que aparecem aos nossos sentidos ... damos a essas impressões o 

nome de simulacros (eídola) (C.H. 46). Devemos ter bem claro que é pela penetração em nós de 

qualquer coisa vinda de fora que vemos as figuras das coisas e fazemos dela objeto de nosso 

pensamento (C.H. 49) ... e a representação que recebemos com a impressão direta na mente ou nos 

sentidos, seja da forma, seja das outras propriedades, é a mesma forma do corpo sólido, tal qual 

resulta da coesão íntima da imagem ou de seus vestígios restantes.” (C.H. 50)

Bem observou Jean Brun quanto à relação entre os simulacros e as 

sensações:

“poderia parecer mais difícil de sustentar que a sensação se reduz a um tocar ao falarmos do sentido 

da visão; Epicuro contudo, chega a essa conclusão graças à sua teoria dos simulacros (eídola). ... 

Toda a teoria da sensibilidade tem por finalidade mostrar ao homem que ele é um ser em contato 

estreito com o que o cerca,  pois qualquer sensação é uma informação, ou seja, uma incrustação; é 

a partir das mensagens que ela transmite que o homem pode viver de acordo com a Natureza, 

porque foram estas mensagens que pouco a pouco o formaram e não qualquer finalidade 

providencial 57

Na ordem da importância dos entes, a sensação exerce a primazia sobre o 

55 Aristóteles na Metafísica atesta o que dissemos sobre Demócrito (Metafísica A 4, 985 b 4).
56 Jean-François DUVERNOY, op.cit., p.37.
57 Jean BRUN, O Epicurismo, p.83.

31



existente, pois é ela quem traduz a realidade (ou a verdade). A sensação é sempre o meio pelo 

qual conhecemos o “todo”. Ela é responsável pelas nossas opiniões acertadas ou não a 

respeito do universo, e delas virão nossos “critérios”58 . O critério para opinar certo sobre o 

que nos chega, e que atesta a sensação, é feito de dois modos: simulacros e antecipação59, os 

quais não discutiremos neste trabalho.

5. Phy ,sis, a Natureza

Se a sensação é o ponto de partida para nossa boa compreensão da realidade, 

a phy,sis compõe o centro do pensamento de Epicuro, pois a partir delas, das sensações, o 

universo é pensado e recolhido. A palavra grega phy,sis vai além da noção de “natureza” 

composta pelo que pode ser visualizado, como árvores e animais, ou seja, como natureza 

biológica ou biofísica. Epicuro busca nessa natureza a tranqüilidade da alma quando afirma: 

“eu dedico incessantemente minhas energias à investigação da Natureza, e desse modo de viver 

retiro principalmente a minha calma.” (C.H. 37). Então, o que Epicuro pensa como Natureza?

Já adiantamos algo a respeito. A phy,sis em Epicuro não é um todo estático 

relegado apenas ao serviço do homem, como fonte de bens e suprimentos. A conceituação de 

natureza-objeto de nossa modernidade está longe de ser epicurista. A phy,sis que queremos 

58 kritérion
59 Epicuro fala dos “critérios” relacionados às sensações quando diz: “tudo deve ser considerado segundo as 
nossas sensações, e em geral, segundo as intuições seja da mente seja de qualquer outro instrumento do juízo,  
do mesmo modo compatibilizá-las com os sentimentos existentes em nós, para podermos ter indicações que nos 
permitam julgar o problema da percepção por via dos sentidos e do que é imperceptível aos sentidos.” (C.H. 
38). Diógenes Laércio também fala destes critérios baseados na “antecipação” (prólepsis) (cf. Diógenes Laércio. 
Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, X,31-33). Margherita Isnardi Parente ajuda nesta compreensão, ao dizer 
que o kritérion sobre a verdade do objeto depende das sensações e das antecipações prolépseis. Na introdução às 
obras de Epicuro, a intérprete observa que em Epicuro os sentidos sempre nos dão a verdade e que é a 
confirmação ou infirmação dada pelas opiniões que nos trazem os erros, de modo que as sensações são 
instrumentos do juízo (kritérion). Junto às sensações, anota a intérprete, um dos critérios dos juízos 
cognoscentes é a antecipação. (Cf. Margherita Isnardi PARENTE, EPICURO, Opere, p.23-24). Jean Brun no 
seu estudo sobre o Epicurismo també faz notar o mesmo (Cf. Jean BRUN, O Epicurismo, pp.51-53).
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investigar aqui é antes de tudo, um “organismo vivo”, ou melhor, um “vivente” (zôo) que tudo 

abarca e, sobretudo, ao qual o homem pertence. É importante, de início, fixar uma distinção 

entre o que Epicuro e os antigos compreendem por phy,sis e o que correntemente chamamos, 

hoje, Natureza. Muitas vezes designamos natureza apenas o espaço onde reside o vivente, e, 

assim a confundimos com a biosfera. Outras vezes, falar de Natureza parece encontrar 

respaldo nas discussões ecológicas, e, outras vezes ainda, designamos Natureza como 

sinônimo de mundo, de universo, de animal, de vegetal. Todas essas concepções são distantes 

de Epicuro. Ao falar de phy,sis, quer dizer da natureza das coisas, por isso distinguiremos mais 

adiante o conceito phy,sis-phy,o. A noção de mundo, para Epicuro, é traduzida por kósmos, 

ordem. Essa distinção ajuda a compreender o termo Natureza, largamente utilizado por Camus 

como veremos na segunda parte de nosso trabalho.

A phy,sis tem sua origem mais precisamente na palavra phy ,o, que nos remete 

à idéia de apoio ou substrato para o viver, à idéia de existir (embora seja esse um conceito mais 

tardio), de produzir. É também vida, movimento, geração, força. Essa noção antiga grega 

também é aproveitada por Epicuro, pois, para ele, nada nasce do não-ser60. Essa conceituação 

da phy,sis, proveniente da raiz phy ,o, indica o engendrar, o nas-cer, o fazer-crescer, no sentido 

de produzir ou desenvolver 61. Assim, phy,sis não admitiria o “nada” absoluto, impensável 

ademais, ou ainda a total nulidade ou mesmo uma idéia estática da Natureza que admite apenas 

as coisas postas. Epicuro traz uma certa novidade à idéia da phy,sis antiga grega do seguinte 

ângulo: para ele, três características compõem a phy,sis (e aqui está sua originalidade): ela 

significa o não-criado, o existente, e a via de encontro da ataraxía.

Derivada do atomismo antigo, no qual os átomos são o princípio dos corpos 

(cf. C.H. 40-41), a realidade é indivísivel, sólida, compacta e o que não é realidade é o vazio. A 

60 prôton mèn hóti oudèn gìnetai ek toû mè óntos (C.H.38).
61 Cf. A. CHASSANG, Dictionnaire grec-français, verbete: “fu,w”.
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phy,sis não é uma “reprodução” da ordem do ser, mas uma constituição dos seres elementares 

que apresentam os seres sensíveis. Jean Brun observa que “a Natureza é um fato, os Deuses 

vivem no Olimpo e não se ocupam dos humanos; por isso, a noção de Destino é totalmente 

estranha a Epicuro, a Natureza é simplesmente esta Presença elementar e fundamental no seio 

da qual o homem deve encontrar o repouso e a paz.” 62 Como essa phy,sis não é criada, a idéia 

que subjaz é a de dinamismo, pois os átomos se compõem e se ordenam infinitamente segundo 

o modo de serem, o que lhes assegura a “realização” dos seres. A phy,sis epicurista diz respeito 

ao existente. Não há nada exterior a ela, e não podemos tocar o que está nesta phy,sis pensada 

primariamente. Epicuro diz na Carta a Heródoto: “se não existisse o que chamamos vazio, e 

espaço, e Natureza intangível, os corpos não teriam onde estar ou moverem-se” (C.H. 40). 

Essa visão sedimenta a figura da pertença à phy,sis, pois nela o homem encontra a si como 

composto atômico, e como diz Epicuro é necessário conhecê-la para melhor encontrar a 

tranqüilidade da alma (C.H. 37).

O terceiro ponto que marca esse novo olhar sobre a phy,sis é que ela é a via 

de encontro real da serenidade, da tranqüilidade da alma, ou ainda, da felicidade. Como vimos, 

isso significa que conhecendo a phy,sis somos libertados dos assombros fabricados pela 

perturbação quanto à morte e aos fenômenos celestes (cf. M.P. XI). É o estudo dela que nos 

permite vislumbrar o que pode vir a atemorizar-nos. Segundo a concepção atômica, os átomos 

em sua “queda” 63  não cessam o movimento. Este contínuo movimento, que traduz o próprio 

caráter dinâmico dos corpos compostos, faz com que se desprendam dos corpos partículas 

finíssimas e sutis que partindo destes se chocam com outros, de outro tipo, produzindo as 

sensações. Epicuro diz:

“Há impressões semelhantes às figuras dos corpos sólidos, que por sua sutileza superam 
62 Jean BRUN, O Epicurismo, p.23.
63 Falamos da “queda” dos átomos significando que eles se movimentam. Epicuro diz que eles estão em 
movimento contínuo por toda a eternidade (cf. C.H. 43) e é isso que dá dinamicidade à realidade.
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consideravelmente as coisas que aparecem aos nossos sentidos. ... E seu movimento no vazio, 

desde que nada impeça e nada oponha resistência, leva-as a percorrerem qualquer distância 

imaginável num lapso de tempo inconcebivelmente breve. (...) A emanação conserva durante muito 

tempo a disposição e a seqüência que os átomos tinham num corpo sólido. (...) Devemos também 

ter em mente que é pela penetração em nós de qualquer coisa vinda de fora que vemos as figuras 

das coisas e fazemos delas objeto de nosso pensamento. ... E a representação que recebemos com a 

impressão direta na mente ou nos órgãos sensoriais ... é a mesma forma do corpo sólido, tal qual 

resulta da coesão íntima da imagem ou de seus vestígios restantes.” (C.H. 46-50)

A Física e a veracidade das sensações serão atestadas pela Ética epicurista, 

pois a destruição da possibilidade das sensações, que em suma é a morte daquele ser, garante a 

imunidade de pertubação, já que a morte é a perturbação maior que a alma pode ter, é o 

movimento maior atômico, segundo a interpretação da obra epicurista por Margherita Isnardi 

Parente 64 , e nesse sentido a alma é corpórea 65  (C.H. 63). A atenção dada à ataraxia tem seu 

escopo nas aístheseis. Todo o sensível nos atinge e vem possibilitar opiniões sobre as coisas e 

sobre o universo, sendo as sensações o modo como primeiro conhecemos. A ausência de 

perturbação, ou a ataraxía, diz respeito às coisas que sentimos, ao universo sensível no 

sentido epicurista, o que quer dizer que sentimos com base na constituição da Física. A morte, 

que significa desagregação e dispersão dos átomos, não pode mais participar do campo das 

sensações anteriores: baseados em sua Física não há qualquer possibilidade das sensações 

continuarem com a reformulação do movimento atômico. A morte é a mostra da dissolução de 

qualquer possibilidade de sensação física ou psíquica de um ser, o que faz cessar qualquer tipo 

de perturbação.

Por ser o conceito phy,sis tão abrangente, as conseqüências no epicurismo 

são grandes. Por Natureza, assim, devemos compreender tanto o “espaço” como o “homem”, 

como as partículas, ou seja, as partes e o todo.

64 Cf. Margherita Isnardi PARENTE, op.cit., p.41.
65 Na Carta a Heródoto Epicuro ainda afirma que alma é necessariamente corpórea, pois o incorpóreo não é nem 
ativo e nem passivo, o que não ocorre com a alma (cf. C.H. 67).
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5.1. Natureza, o espaço

Enquanto espaço 66 , a phy,sis inclui as várias noções de Epicuro que contem-

plam a mesma realidade: o vazio (kénon), o corpo (soma), o lugar (tópos). Para Epicuro, o que 

permite pensar a Natureza é a idéia de “espaço”. Das variadas noções de espaço, elencamos 

superficialmente quatro noções que são abordadas por Epicuro. O espaço adquire sentido de 

tópos ao identificarmos que um corpo ocupa um determinado espaço. Desse modo, é como se 

o corpo fosse o tópos. Nesse mesmo raciocínio, há o espaço onde não encontramos os corpos, 

o que ele chama kénon, pois se não houvesse este, não poderíamos pensar o movimento, e se 

os corpos preenchessem o universo em sua plenitude, não haveria movimento. Por não 

oferecer resistência ao movimento e ao deslocamento dos corpos, surge uma terceira noção de 

espaço, a de “natureza intangível” (anaphès phy ,sis). Essas três designações são explícitas na 

obra do filósofo e citadas conjuntamente (cf. C.H. 40). Jean Brun considerou uma outra 

conceituação de espaço, o diástema, que é o que se encontra entre os átomos no interior dos 

corpos, como uma espécie de intervalo tão necessário devido ao movimento perpétuo dos 

átomos 67, bem como à percepção que nos chega por meio dos “choques” dos átomos em nós, 

conforme diz Epicuro:

“freqüentemente (os átomos) colidem até que a continuidade de seu movimento se torne perceptível 

aos nossos sentidos. ... É verdadeiro apenas aquilo que se percebe por meio dos sentidos ou se 

apreende por meio da intuição da mente. (...) a alma desempenha o papel mais importante na 

sensação (...) (a alma) com a realização de sua potencialidade determinada pelo movimento, produz 

imediatamente por si mesma a faculdade da sensação... (C.H. 62-64)

Como vimos, a Filosofia epicurista dá uma grande importância à idéia kénon, 

pois é ela que permite pensar o corpo, o lugar e, conseqüentemente o movimento, porque 

66 Epicuro utiliza vários vocábulos para dizer do que aqui designaremos “espaço”. Como não encontramos uma 
palavra que sintetize todos os conceitos, e sabendo que este vocábulo possa ser uma má tradução da idéia 
epicurista, aplicaremos este conceito para dizer do “lugar”, presente e ausente, matéria e vazio, os corpos e seu 
movimento, em que se dá a manifestação do ser. 
67 Jean BRUN, O Epicurismo, p.70.
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podemos falar do “vazio”, de modo que este se constitui como princípio, ou um postulado. 

Um dos intérpretes de Epicuro, Francesco Adorno, diz: “‘vazio’ e ‘átomos’ são, então, 

princípios, ou ‘postulados’, causas: aquilo que é requerido para que seja possível pensar 

‘corpo’ e ‘lugar’ e ‘movimento’” 68. Outro destaque da phy,sis epicurista que permite pensá-la 

enquanto espaço são os átomos. Ao falar dos corpos, Epicuro diz que entre eles há os que são 

compostos (synkríseis) e outros dos quais os compostos são constituídos (C.H. 40-41). Estes 

que constituem os corpos compostos são chamados átomos. O átomo, como já citado, é uma 

realidade indivisível (átoma), sólida (stereá) compacta (pléres), que não contém nenhum vazio 

(amétochos kenoû), nem intervalo (diástema), sendo ele por si só imóvel (ametábletos). Em 

princípio poderíamos pensar essa noção atômica em contraposição à noção de kénon, já que o 

completamente sólido, compacto, sem intervalo e imóvel é contrário ao “vazio”. No entanto, 

não podemos falar de uma contraposição ao kénon porque este é outro “meio” e não admite 

uma “realidade”. É necessário considerar, porém, que os átomos constituem a base da Filosofia 

epicurista. Somente a fundamentação física permite que Epicuro funde solidamente uma Ética, 

a qual tratará mais extensamente na Carta a Meneceu. 

A relação exposta entre o kénon e o movimento, donde nos é necessário 

inferir que se há movimento há um “vazio” que o possibilita, marca um dado da sensação, do 

perceptível ou do que é sensível, para não dizer do experimental que nos chega com a noção de 

soma e tópos. Só é possível encontrar um tópos porque este pode ser preenchido com o soma. 

Assim, o kénon “antes” ali presente é “visto” como se cedesse seu “espaço” para o tópos 

existir e este dar lugar para o soma preenchê-lo, o qual passa a ser limitado pelo tópos que 

ocupa.

68 Francesco ADORNO, Epicuro nel suo momento storico: ‘fisica’, ‘scienza’, ‘morale’, ‘filosofia’ e significato 
delle “Lettere”, in: EPICURO, Lettere sulla Fisica, sul Cielo e sulla Felicità, p.24.

37



5.2. Natureza humana

A constituição física material para Epicuro abarca o “todo” ao mesmo tempo 

em que rompe com as crendices da phy,sis como “espaço” determinante das ações dos homens, 

e, do mesmo modo, não há divindade que determine as ações humanas. No entanto, há uma 

expressão sobre a qual devemos nos deter: télos katá phy,sin 69.

Como já visto, o homem é parte desta phy,sis e nela está inserido. Sua vida, 

em geral marcada pela incompletude, pelo assombro e pelas perturbações, pelas dores do 

corpo e intranqüilidade, há de buscar o que lhe faça ter a “calma”. Em última instância, o que 

propociona a Felicidade ao homem é viver “segundo a Natureza” (M.P. XV), que para 

Epicuro é fácil de obter-se e limitado.

O “fim segundo a Natureza”, num primeiro olhar, parece identificar-se ao 

prazer, o que será bem compreendido se tivermos como parâmetro a Natureza e não o prazer 

em si. Para o homem o existir deve ter como critério a Natureza, de modo que os prazeres, os 

desejos e anseios humanos serão considerados legítimos à medida em que forem naturais e 

necessários primariamente. A decisão humana que não responde à Natureza, ao que é 

necessário primariamente, é vazia, conforme Epicuro diz (C.M. 127):

“É necessário ainda considerar que dos desejos alguns são naturais, outros vazios; e entre aqueles 

naturais alguns são necessários e outros somente naturais; entre aqueles necessários, alguns os são 

em vista da Felicidade, outros para o benefício do corpo, e outros ainda em vista da própria vida.”

ou ainda quando afirma que a necessidade pode ser um mal: “a necessidade é um mal; mas não 

há nenhuma necessidade de viver na necessidade” (S.V. IX)

Essa vida proposta por Epicuro em nada se assemelha ao que hoje 

conhecemos por hedonismo. Esperamos ter deixado claro que o prazer não supõe todo o 

69 Que será traduzido neste trabalho por “fim segundo a natureza”.

38



desvario dos desejos do “ego” humano. Ao contrário, requer um esforço do pensar, do 

conhecer o que é necessário e natural ao homem. Aquilo que é “segundo a Natureza” para o 

homem requer a escolha positiva dos desejos em relação à vontade. O sistema atomístico nos 

permite saber ainda o que é “segundo a Natureza”. A afirmação de Parente de que a “phy,sis de 

Epicuro é a totalidade dos processos de agregação mecânica dominados em última análise pela 

espontaneidade pura da contingência 70 quer nos trazer a análise de que nessa reflexão não há 

nenhum escopo metafísico que garanta o físico, como podemos encontrar em Aristóteles. Para 

a intérprete há uma racionalidade intrínseca que sustenta a normatividade da ação. Assim, não 

está ordenada à finalidade do universo, nem ao seu término, nem em outro plano além do 

físico, mas à natureza humana e sobre sua racionalidade. Para Epicuro, viver “segundo a 

Natureza” significa ordenar a vida para aquilo que garanta a verdadeira liberdade ou àquilo que 

o epicurismo designará para o sábio como autárkeia 71 , como diz numa das Sentenças 

Vaticanas: “O maior fruto da autárkeia é a liberdade” (S.V. LXXVII).

70 Margherita Isnardi PARENTE, op.cit., p.45.
71 Por autárkeia, compreendemos a harmonia de si consigo mesmo e com a phy ,sis por poder ou por esforço 
próprio.
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CAPÍTULO II

felicidade e relação homem-natureza
em noces à Tipasa



A obra camusiana, constituída de maneira extensa, não é de fácil 

investigação. A característica da escrita camusiana não é sistematizada, o que causa certa 

dificuldade de pesquisa. Seu pensamento, esparso em obras romanescas, ensaístas, teatrais e 

em artigos traduz sua postura em relação à sua época. Muitas são as influências72  em seu 

pensamento, o que fez com que estudiosos de sua obra as identificassem desde os antigos 

estóicos, epicuristas e céticos (sem falar a presença do pensamento mítico em sua obra), 

passando por Plotino, Santo Agostinho na era medieval, até Pascal, Nietzsche, Kierkegaard, 

Heidegger, Jaspers, Montherlant entre outros. Explorar as influências de seu pensamento seria 

um trabalho um tanto árduo. Escolhemos, portanto, trabalhar a influência de Epicuro, por 

pensarmos estar ele mais próximo de alguns dos conceitos eleitos por Albert Camus: a 

Felicidade, o Homem e a Natureza.

1. A fonte “Epicuro” (por que Epicuro?)

Qualquer trabalho que queira investigar um pensador contemporâneo, que se 

recusou a elaborar um sistema hermético (para não dizer acadêmico) esbarra em determinados 

problemas muitas vezes insolúveis. Albert Camus escreve de maneira ensaísta (além de seus 

romances e teatros), que mescla pensadores, resgata influências, discute consigo e com outros 

72 Existem várias obras dedicadas ao estudo de Albert Camus, embora a maioria delas não trate das influências 
de seu pensamento. Alguns autores são significativos para afirmar esta influência: FITCH, Brian T (org.). Revue 
des Lettres Modernes (n.4 - Albert Camus: Sources et influences). Paris: Minard. 1971; FITCH, Brian T (org.). 
Revue des Lettres Modernes (n.9 - Albert Camus: La pensée de Camus). Paris: Minard. 1979; QUILLIOT, 
Roger. Biographie, in: Albert CAMUS. Théatre, récits, nouvelles. Paris: Gallimard. 1962 (Bibliothèque de la 
Pléiade), pp.XXV-XXXVII; SAROCCHI, Jean. Camus. Paris: PUF. 1968; TODD, Olivier. Albert Camus: une 
vie. Paris: Gallimard. 2000.
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ao mesmo tempo, sem especificar o que originalmente é dele e o que é fruto de outros 

pensadores. Camus coloca no mesmo espaço a Estética e a Metafísica, pensadores da História 

da Filosofia e literatos. É uma escrita aparentemente sem regras, mas que compõe um 

pensamento próprio. Delimitamos nosso esforço em Epicuro como foi dito, e de um modo 

mais específico, na relação homem-natureza. Podemos nos indagar por que escolhemos 

Epicuro?

O interesse pelo filósofo nos foi despertado pelas leituras dos escritos 

camusianos, em especial pela recorrência ao conceito Felicidade. Camus deixa transparecer que 

sua obra é escrita com o alicerce da Felicidade. Por outro lado, o que nos chamou a atenção foi 

o fato de perceber sua dedicação a uma carta cujo tema era a felicidade em Epicuro. 

Encontramos ainda, outros conceitos presentes nos escritos de Epicuro e dos epicuristas 

também presentes em Camus e que nos chamaram a atenção, ou seja, conceitos como limite, 

amizade, natureza, ataraxía, autárkeia entre outros que são caros a Camus. Três motivos nos 

impelem esta pesquisa:

a. No conjunto da obra de Camus encontramos várias referências diretas a 

Epicuro, bem como vários raciocínios que pensamos influenciados pelo pensamento 

epicurista;

b. O segundo é que outros contemporâneos de Camus fazem referência ao 

seu interesse por Epicuro;

c. O terceiro motivo deve-se ao fato de que este trabalho está alicerçado no 

conceito Felicidade, que é recorrente em Camus, e o qual Epicuro, além de fazer referência em 

vários de seus escritos, dedica uma de suas cartas 73 à questão da felicidade.

73 A referência diz respeito à Carta a Meneceu.
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1.1. Referências de Camus a Epicuro

A primeira referência direta a Epicuro feita por Camus data de agosto de 

1939. Em seus Carnets (C I, p.162), encontramos uma anotação sua “Voir Épicure (essai)”, o 

que demonstra seu contato e interesse pela obra epicurista e sua influência. Uma anotação 

apenas não modificaria o conjunto de uma obra, no entanto, o contato com Epicuro parece ser 

decisivo quanto ao futuro de seus escritos. Mais tarde em Le Mythe de Sisyphe, ao abordar o 

problema do Absurdo, Camus se utilizará praticamente de Epicuro para parafraseá-lo quanto a 

este problema, ao dizer, “détruire un de ces termes c’est la détruire tout entière. (...) Ainsi 

l’absurde finit comme toutes choses avec la mort” (MS, PII, p.121). Epicuro na Carta a 

Meneceu (C.M. 124-125) faz esta reflexão também ao falar das sensações e da morte. Essa 

carta diz respeito à cessação das sensações com o cessar da vida e, neste sentido, só há o que 

temer enquanto há vida, enquanto há a relação do homem com a natureza e com o mundo. Para 

Epicuro, poderíamos hoje dizer, é irracional uma vida que teme a morte. É necessário que a 

vida atual seja vivida e a ausência das perturbações se dará pela vivência consciente do que ela 

é e o que podemos dela conhecer. Para Camus, esse ângulo é tratado como o Absurdo: não se 

pode temê-lo, ou temer a vida, pois diante do que está aí é preciso viver. O que afugenta as 

perturbações é a “tomada de consciência” de um sujeito diante delas.  Sendo o absurdo uma 

espécie de sensação perceptiva (mas não restrito a isso), e por isso relacionada ao sentimento 

e à condição, ele cessa ao cessar a vida, pois reside na relação entre as partes, entre o homem e 

o mundo, entre o homem e sua existência, ou ainda, entre o homem e a Natureza.

Camus, ao analisar as origens do pensamento da revolta em L’homme 

révolté, encontra eco para seu pensamento nas reflexões de Epicuro. Faz notar:

L’affreuse tristesse d’Épicure rend déjà un son nouveau. Elle naît, sans doute, d’une angoisse de la 

mort qui n’est pas étrangère à l’esprit grec. (...) Épicure exile la mort de l’être. ‘La mort n’est rien 
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à notre égard, car ce qui est dissous est incapable de sentir, et ce qui ne sent point n’est rien pour 

nous.’ (...) Épicure réside surtout dans l’absence de douleur; c’est le bonheur des pierres” (HR, PII,  

p.440-441).

Para ele, é Epicuro que inicia uma linguagem sobre a revolta, outra noção que 

é tão importante quanto a de absurdo, ao afirmar que é preciso gozar aqui e não há o que 

esperar depois. Sendo a morte algo que não pode atingir o homem, pois já é a ausência da 

sensação e da condição, este mundo é o lugar da realização, e sem ele não há o que realizar. Em 

L’homme révolté Camus vê Epicuro sob o olhar da revolta: Para o antigo filósofo é melhor o 

silêncio do que as palavras sem consolo dos deuses.

Após obter referências claras do pensamento epicurista, não é aleatório 

dizer que seu pensamento vem acompanhado de traços epicuristas e da filosofia antiga. Em 

alguns excertos encontramos Camus falando dos “gregos” de um modo generalizado. Não 

podemos precisar bem o que ele quer dizer com essa generalização, mas podemos perceber que 

são traços comuns ao pensamento da Grécia antiga, desde Heráclito até os helenistas. Embora 

façamos essa observação, há um conceito particular que encontramos em Epicuro e que já 

vinha sendo pensado em filósofos anteriores a ele, o pensamento sobre o limite. Ora, 

L’homme révolté, após dedicar um capítulo 74 a Epicuro, abre outro abordando o conceito 

“limite”, e pensamos que isso se dá segundo o pensamento de Epicuro. Para Epicuro, o limite 

diz respeito à Natureza e precisa ser conhecido: trata-se dos limites da natureza, dos desejos, 

dos sofrimentos, da vida (cf. M.P. X, XI, XVIII, XXI, XXVIII). Enfim, falar de limite 

significa para Epicuro conhecê-lo para melhor se relacionar com o mundo, ou seja, a noção de 

limite supõe sempre uma relação. Para Camus essa noção de relação também é suposta e não é 

estática. No ensaio L’été, Camus a traz quando afirma “la pensée grecque s’est toujours 

retranchée sur l’idée de limite (…) les valeurs pour les Grecs étaient préexistantes à toute 

74 Cf. HR, PII, p.438-446. O capítulo em si não leva o nome de “Epicuro”, mas trata dele todo o tempo.
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action dont elles marquaient précisement les limites” (Cf. E, PII, p.853-855).

Apesar de ele não estar especificamente falando de Epicuro, demonstra sua 

preocupação quanto a uma possível infidelidade ao pensamento epicurista. Numa de suas 

cartas a Jean Grenier, seu mestre e amigo, Camus expressa suas preocupações quanto ao que 

escreve, e mais que isso, há uma relação e referência direta como poucas em suas cartas a um 

filósofo, no caso Epicuro. Seu medo era de ser o louco segundo Epicuro (ou seja, aquele que a 

vida recomeça todos os dias e nada mais), como diz:

“Quant à moi… Mais vous l’avez dit une fois pour toutes. Ce n’est pas ce qu’on croit vrai qui 

vous aide à vivre. J’ai peur d’être le fou selon Épicure. Vous vous souvenez: le fou est celui dont 

la vie recommence tous les jours.” (Cs, p.158)

A insensatez da qual fala Camus ao referir-se a Epicuro diz respeito à Carta 

a Meneceu, nos §§ 125, 126 e 127. O temor, citado por ele, é uma referência direta à noção do 

absurdo, pois o recomeço da vida todos os dias não se resume ao caso de viver aquele dia 

como um reinício, mas se refere ao perigo de orientá-lo para a esperança que resigna. 

Encontramos outras referências importantes a Epicuro que não discutiremos aqui, pois estão 

contidas no estudo de Camus sobre o cristianismo e o neoplatonismo 75 . Orientaremos este 

trabalho apenas às fontes epicuristas, mas citaremos outras duas referências de 

contemporâneos e próximos a Albert Camus quanto ao seu gosto de ler Epicuro. A primeira 

referência é de Roger Quilliot, que trabalhou na Nouvelle Revue Française (NRF), foi próximo 

a Camus, e foi o responsável por editar quase 76  todos os escritos num conjunto que faz a 

coleção Bibliothèque de la Pléiade. Roger Quilliot, responsável pela publicação das obras, 

75 Albert CAMUS. Entre Plotine et Saint Augustin - métaphysique chrétienne et néoplatonisme (Diplôme 
d’études supérieures). P II. p.1224-1313.
76 A Bibliothèque de la Pléiade não publicou a íntegra dos escritos como ocorre com outros autores. O que 
sabemos que não estão publicados na Pléiade são os Carnets (I, II e III), as Correspondance entre Camus e seu 
mestre Jean Grenier, a obra inacabada Premier Homme, que foi encontrada em sua valise or ocasião de seu 
acidente em 4 de janeiro de 1960, e que só veio a ser publicada recentemente, e algumas cartas publicadas na 
obra de André COMTE-SPONVILLE et alli. Albert Camus - de l’absurde à l’amour. Vénissieux: Paroles 
d’Aube. 1996.
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pelas anotações e estabelecimento do texto de Albert Camus para a Editora Gallimard, faz 

notar na Biografia contida no primeiro volume da Pléiade, dentre tantos acontecimentos que 

poderiam ter sido fixados, que em 1939 Camus lê Epicuro 77 . Esta citação não parece banal; 

tem um forte sentido, pois após essa data os escritos de Camus adquirem o tom epicurista, 

quando não, se podemos assim dizer, referência direta a Epicuro.

A outra referência que notamos, e a mais importante, é a de Jean Grenier, 

professor, amigo e mestre de Camus. O ainda imberbe Albert, numa relação quase erótica aos 

moldes do discipulado grego 78 ,  influenciado por algumas das obras do seu mestre, dentre elas 

Les îles (a qual teve oportunidade de inserir um prefácio por ocasião de sua reedição), é 

lembrado em Souvenirs de Grenier, denotando interesse pelos escritos de Epicuro:

“La pensée grecque était toujours pour lui une source d’émerveillement. En me demandant s’il 

existait une édition courante en français des fragments d’Epicure, il ajoutait: ‘Plus j’avance et plus 

je suis étonné par la quantité de choses toujours vraies et neuves que les Grecs ont formulées.’ 

Choses ‘vraies’: beaucoup l’accorderaient aujourd’hui encore; mais beaucoup nieraient aussi 

qu’elles fussent ‘neuves’, soit que leur verité fût une acquisition d’un lointain passé, comme la 

géometrie d’Euclide, soit qu’elle fût supplanté par une de ces vérités déduites de l’histoire, si à la 

mode depuis un siècle ou deux, et pour qui la ‘nature’ n’est qu’un perpétuel ‘devenir’ ”.79 

A Felicidade é um conceito muito recorrente em sua obra desde o princípio, 

desde L’envers et l’endroit, quando escreve, “l’éternité est là et moi je l’espérais. Ce n’est 

plus d’être heureux que je souhaite maintenant, mais seulement d’être conscient” (EE, PII, 

p.49)  até sua obra inacabada Le premier homme. A reflexão sobre a felicidade parece permear 

toda sua obra, como se fosse um fio condutor por meio do qual ele escreve.

Apesar de não ser um conceito desconhecido da Filosofia grega, apegamo-

nos a Epicuro para este trabalho com Camus devido à sua originalidade no emprego dessa 

77 Albert CAMUS, Théatre, récits, nouvelles, p.XXXI.
78 Esta relação próxima com Grenier é atestada em seu romance quase autobiográfico Le premier homme.
79 Jean GRENIER. Albert Camus-souvenirs. p.65.
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noção. Embora Camus nunca tenha lido Epicuro no grego original, sua percepção sobre o que 

seja a felicidade emerge do mesmo modo nas traduções com as quais teve contato dos textos de 

Epicuro. Para Epicuro, como vimos no capítulo I, a felicidade primeiramente não está ligada a 

nada transcendente. Depois, ela não é algo “objetivável”, não é um ser que se pode alcançar e 

se apropriar ao final de um caminho, mas está presente, relação (entre o homem e a natureza). 

Por isso, homem e natureza são outros dois campos presentes no conjunto dos escritos 

camusianos como em Epicuro, e que aos poucos vão-se delineando desde o início de sua obra. 

Deter-nos-emos nos ensaios Noces à Tipasa (ensaio lírico de 1936) e Le Mythe de Sisyphe 

(ensaio filosófico de 1941), até as obras mais maduras, das quais tomaremos Retour à Tipasa 

(ensaio lírico de 1952) e L’homme révolté (ensaio filosófico de 1951).

O homem e a natureza, bem como suas relações são discutidas na obra sobre 

um fundo tecido: a felicidade. A afirmação de Le mythe de Sisyphe de que “il’y a ainsi un 

bonheur métaphysique à soutenir l’absurdité du monde” (MS, PII, p.173), marca o sentido da 

felicidade além dos sentimentos ou sensações do homem, e permite pensar sua relação com a 

natureza, o que indica a busca da unidade. Camus não fala de uma felicidade física ou de um 

sentimento de alegria, não se refere a um estado fugaz ou efêmero das sentimentalidades, mas 

evoca a felicidade metafisicamente. Isso nos faz pensar que, além do estar no mundo, há um 

desejo e uma possibilidade de realização que se apresenta na relação homem-natureza.

A natureza, que não está reduzida à biosfera mas é concebida de modo 

amplo, inclui o próprio homem, e por isso se aproxima do conceito grego phy,sis. Por estar 

ligado esse conceito muito específico, podemos dizer de uma natureza não apenas exterior, 

mas sobretudo de uma natureza humana na própria natureza. Diz Camus em L’homme 

révolté: “l’analyse de la révolte conduit au moins au soupçon qu’il y a une nature humaine, 

comme le pensaient les Grecs, et contrairement aux postulats de la pensée contemporaine” 

47



(HR, PII, p.425). “Os gregos”, tomados de um modo genérico, não especifica quem Camus 

toma por fonte, no entanto, muitos de seus escritos fazem referência direta ou indireta a 

Epicuro como dissemos, e por isso é possível falar da forte influência epicurista que sofreu.

O próprio título de uma de suas obras, La Peste, bem como seu contexto, é 

extraído de uma leitura de Epicuro que diz: “Épicure ne nie pas les dieux, il les éloigne, mais si 

vertigineusement, que l’âme n’a plus d’autre issue que de s’emmurer à nouveau. ‘L’être 

bienheureux 80 et immortel n’a point d’affaire et n’en crée à personne.’ ” (HR, PII, p.441) e 

também de Lucrécio que diz: “Chez, Lucrèce, dejà, le meurtre de l’homme n’est qu’une 

réponse au meurtre divin. Et ce n’est pas un hasard si le poème de Lucrèce se termine sur une 

prodigieuse image de sanctuaires divins gonflés des cadavres accusateurs de la peste.” (HR, 

PII, p.443).

2. A Felicidade na obra

De um modo geral, a felicidade, que perpassa toda a obra de Albert Camus 

como conceito recorrente, parte de um lirismo pleno enquanto efemeridade, no encontro do 

homem com as coisas naturais (o mar, o sol, o odor de absintos - cf. N, PII, p.55), para 

aportar na solidariedade, na medida, na consciência que são valores da revolta (cf. HR, PII, 

p.436). Não vamos nos deter extensamente sobre o significado do conceito na amplitude da 

obra de Camus, mas queremos apenas para situar o leitor. Há um encontro inicial com a 

Felicidade em Tipasa, ruínas de uma cidade do império romano, mediterrânea, ao norte da 

Argélia. Esse encontro é marcado, em Camus, pela descoberta apaixonada de uma natureza que 

80 Essa expressão “bienheureux” é a expressão própria de um dos aspectos da felicidade em Epicuro, que é a 
tradução de mákar.
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se abre ao homem como a terra se abre à semente. Nisto o homem contempla, como a um 

fenômeno, o que a natureza lhe dá, e por isso ele diz que “Tipasa m’apparaît comme ces 

personnages qu’on décrit pour signifier indirectement un point de vue sur le monde” (N, PII, 

p.59). Mas o mundo não traduz o que se vê em Tipasa, e a realidade em que o homem vive é 

outra. Camus percebe um mundo marcado pelo divórcio do homem e da Natureza, um mundo 

que insiste em construir muralhas de sistemas e de confiança histórica e que por elas acaba 

sendo vencido, ou ainda, um mundo onde o homem não se reconhece. O grande absurdo é 

retratado por Camus em Oran, outra cidade do norte da Argélia, mas diferentemente de 

Tipasa, construída sobre si mesma e divorciada da natureza. Diz ele sobre Oran: “on s’attend 

à une ville ouvert sur la mer … on trouve une cité qui présente le dos à la mer” (E, PII, p.818). 

O drama da fuga do belo e da própria natureza se traduz como o absurdo segundo a etimologia 

latina 81 . Essa percepção indica o sentimento do absurdo, e, como ele mesmo diz é “ce divorce 

entre l’homme et sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le sentiment de l’absurdité” 

(MS, PII, p.101).

A percepção do divórcio existencial suscita o problema de como sair dele. A 

saída, que não se aprisiona ao “salto” epistemológico nem à esperança, nem à confiança 

histórica dos sistemas, é eleita por Camus como um valor que é comum a todos os homens e a 

cada um: a revolta. Nela há um reencontro dos laços que podem unir os homens, e na 

percepção desse valor Camus fala de um regresso ao lugar de onde partiu: Tipasa. Em Tipasa 

há uma redescoberta da Felicidade, não mais lírica mas consciente de si, e só nesse momento 

pode ele dizer novamente: “son malheur est le mien, nous sommes du même sang” (E, PII, 

p.875). 

Quando Camus inicia seus escritos com a obra L’envers et l’endroit tinha 

81 ab-surdus: o que fere os ouvidos, que não pode ser escutado porque é dolorido e fere o aparelho da audição. É 
o grito destonalizado que ensurdece não pelo volume mas pelas conseqüências que carrega.
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apenas 22 anos, no entanto, ao reler e introduzir um prefácio à obra, aproximadamente 20 anos 

depois, diz que ali está sua fonte: “pour moi, je sais que ma source est dans L’envers et 

l’endroit” (EE, PII, p.6). É nessa obra que ele desvela esse conceito, do modo lógico que 

muitos de nós o pensamos: “c’est peut-être cela le bonheur, le sentiment apitoyé de notre 

malheur” (EE, PII, p.23). Depois de L’envers et l’endroit, a primeira reflexão de Camus sobre 

a felicidade estará em Noces. Aí, o apego do homem à natureza proporciona e sugere, ao 

mesmo tempo, uma aproximação do homem ao seu mundo, do homem à sua própria 

existência. As páginas de Noces vêm carregadas de um certo lirismo incondicional, deixando 

transparecer que este é o lugar verdadeiramente desejado pelo homem. O lirismo é um 

encontro do homem com a natureza, ele se sente unido a ela e se percebe como parte dela, o 

que deixa transparecer a união do Estético e do Ético. Por isso Camus afirma, “nous étalons 

tous l’heureuse lassitude d’un jour de noces avec le monde (...) vivre Tipasa, témoigner et 

l’oeuvre d’art viendra ensuite.” (N, PII, p.58-59).

Entre o desejo humano e sua realização há um percurso, pois o desejo já 

indica uma não realização. A experiência de Tipasa manifesta no homem o impulso para o que, 

de modo efêmero, parece realizar. Por isso, a unidade é a manifestação de uma experiência 

perdida. No entanto, a experiência atualizada do homem é a do absurdo: um divórcio 

existencial 82 . O homem se percebe dentro do jogo Absurdo de sua relação com o mundo, 

porque o Absurdo não é nem o homem e nem o mundo, porém, mais propriamente a relação 

de ambos, o que significa que prescindir de um deles é suprimir o absurdo existente, de modo 

que o único meio pelo qual este se torna supresso é no suicídio. Diz Camus:

“je suis donc fondé à dire que le sentiment de l’absurdité ne naît pas du simple examen d’un fait 

ou d’une impression mais qu’il jaillit de la comparaison entre un état de fait et une certaine réalité, 

entre une action et le monde qui la dépasse. L’absurde est essentiellement un divorce. Il n’est ni 
82 Quando utilizamos a expressão “divórcio existencial” estamos retomando o próprio Camus que diz do absurdo 
como um divórcio entre o homem e sua existência. (Cf. MS, PII, p.101).
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dans l’un ni dans l’autre des éléments comparés. Il naît de leur confrontation” (MS, PII, p.120).

Do mesmo modo como afirma em Le mythe de Sisyphe, no romance 

publicado postumamente, La mort heureuse, encontramos o dado da felicidade metafísica a 

sustentar o absurdo do mundo. Nesse texto pode-se perceber que os desdobramentos da 

exploração do conceito “Felicidade” incluem o mesmo pensamento do Absurdo enquanto 

proposta da relação entre o homem e a natureza, sem prescindir das partes.

O absurdo, antes de qualquer excurso epistêmico, é uma constatação da 

relação do homem com o seu mundo. Sendo assim, o primeiro movimento da vida e das 

relações humanas não é ser feliz e nem realizar por completo as efemeridades do mundo do 

prazer: é, sim, estar consciente (C I, p.23). A felicidade, aqui, não pode ser compreendida 

como uma meta a se atingir, nem um porto para onde os marinheiros se dirigem a fim de 

encontrar segurança, Ela significa, para o homem, a busca da resolução das tensões e deste 

divórcio em que vive, apenas a busca e a consciência disso. Por isso, dizemos que a felicidade 

não é nem teleológica e nem escatológica, mas é metafísica e atual, porque sua concretização 

está na busca e não no termo realizado. Camus escreve, ainda, que o primeiro momento do 

homem não é ser feliz, mas é a tomada de consciência, ou ainda, a “apropriação de si” neste 

mundo, que se refere à consideração do limite. Ora, para Epicuro tal se dá pelo conhecimento 

da natureza e das coisas (cf. M.P. XII).

O lirismo do ensaio Noces retrata a felicidade como encontro ético-estético, 

depois de contatar o mundo sensível de Tipasa, como um dever (cf. N, PII, p.60). A felicidade 

mostra-se como uma “feliz lassidão” que não requer mais esforços, ou prazer que se obtém 

daquilo que não lhe causa escravidão, que se mostra na unidade do homem com a natureza. Ela 

é como um paraíso terrestre que insiste em oferecer ao homem sua terra, enquanto o homem é 

o que o procura, muitas vezes sem encontrá-lo por viver forjado em artifícios. O que concede 
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“felicidade” ao homem, para Epicuro, não é o mergulho nos prazeres, mas no verdadeiro 

prazer que é proporcionado pelo conhecimento da natureza. Como diz, “sem um 

conhecimento da natureza seria impossível fruir os prazeres em sua pureza” (M.P. XII) sendo 

o prazer “o princípio e o fim da vida feliz” (C.M. 128). Não se pode negar que, para Camus, 

esse encontro com a natureza seja também a causa do maior dos prazeres, a ponto de ele 

mesmo deixar-se dominar pela natureza: “c’est le grand libertinage de la nature et de la mer qui 

m’accapare tout entier” (N, PII, p.56).

De um modo negativo, Calígula, peça que Camus escreve no mesmo tempo 

de Le Mythe de Sisyphe personifica o homem absurdo que não consegue dominar a natureza e 

suas forças, sendo aquele que não se detém em si e à sua vontade do universo. Calígula é o 

exemplo do homem que quer ter sob seu jugo aquilo que não pode reter: o mundo em sua 

inteireza. Por não aceitar sua condição, seu limite, e por não querer estabelecer o acordo com a 

natureza, rejeita a si mesmo e a ela, conseqüentemente rejeita os homens e seu mundo, o que 

acaba por destrui-lo, conforme a cena final, onde Calígula diz:

“Caligula! Toi aussi, toi aussi, tu es coupable. Alors, n’est-ce pas, un peu plus, un peu moins! 

Mais qui oserait me condamneer dans ce monde sans juge, où personne n’est innocent! Tu le vois 

bien, Hélicon n’est pas venu. Je n’aurait pas la lune. Mais qu’il est amer d’avoir raison  et de 

devoir aller jusqu’à la consommation. Car, j’ai peur de la consommation. Des bruits d’armes!  

C’est l’innocence qui prépare son triomphe. Que ne suis-je à leur place! J’ai peur. Quel dégoût, 

après avoir méprisé les autres, de se sentir la même lâcheté dans l’âme. Mais cela ne fait rien. La 

peur non plus ne dure pas. Je vais retrouver ce grand vide où le coeur s’apaise.” (C, PI, p.107)

A conclusão que desenrola toda a vida absurda é que “os homens morrem e 

não são felizes” (cf. C, PI, p.16), porque os artifícios que criam não podem dar conta de sua 

existência, porque os artifícios geram um mundo insustentável (ou insuportável). A 

insustentabilidade do mundo se traduz no totalitarismo, que tenta conjugar em um só lugar o 
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que a diversidade entre a natureza e o homem necessitam. É o que pensa Camus.

No teatro, não é só Calígula que encarna essa contraditoriedade, mas também 

Marta 83 , em Le Malentendu, que está privada da beleza do mundo. Para ela, Jean, seu irmão, 

abandonou-a, junto com a mãe, às vicissitudes do mundo que a impediram de conhecer o sol e 

o mar. Esse afastamento tornou-a, mais que a pobreza, reclusa em uma vida de amargura. A 

situação de Le Malentendu expressa o absurdo daqueles que, privados da luz, se convertem em 

monstros. A privação de uma vida para Camus é a privação do encontro do homem com a 

natureza, ou seja, da unidade. Para Marta, bastaria conhecer o mar e o sol que sobre ela se 

prostra para ser feliz, e é esse o desejo que a faz sonhar desde o início da peça (cf. M, PI, 

p.151). Vemos que, para Camus, é esse acordo com a natureza que fará o homem encontrar a 

Felicidade. Na personagem Marta, o distanciamento do sol e do mar marca o exílio, encarado 

ao mesmo tempo como divórcio, pois não pode propiciar a unidade desejada (cf. M, PI, 

p.178). Marta morre para viver feliz no esquecimento, como se isso solucionasse a tensão 

para a felicidade, esquecendo-se de que a tensão deve ser mantida como via dela mesma. Não é 

possível reclamar a unidade abdicando das partes que a formam. Um prefácio reencontrado 

nos aquivos de Camus da peça Le Malentendu aponta o desejo de unidade só encontrado na 

vivência do que se é. Diz ele, “si l’homme veut être reconnu, il lui faut dire simplement qui il 

est. S’il se tait, ou s’il ment, il meurt seul, et tout autour de lui est voué au malheur. S’il dit 

vrai au contraire, il mourra sans doute, mais après avoir aidé les autres et lui-même à vivre” 

(PI, p.1785).

83 Marta é uma das personagens principais do teatro Le Malentendu. Ela é irmã de Jean, um irmão que muito ce-
do saiu de casa. O teatro Le Malentendu retrata a vida de mãe e filha, abandonadas pelo filho e irmão, vivendo 
em uma pequena pensão no meio do nada e sonhando com o encontro definitivo com a felicidade, representada 
pela metáfora do sol e do mar. O filho após longa data fora de casa decide retornar e se tornar hóspede na pensão 
com a intenção de surpreender ambas (já que não poderia ser conhecido devido ao longo espaço de tempo que 
permaneceu distante), trazendo dinheiro e possibilidade de mudança de vida junto ao sol e ao mar. Ambas, há 
muito sem hóspedes tramam sua morte para usurpar-lhe o dinheiro. Não conhecendo o hóspede conduzem o 
plano ao desfecho. Por meio da esposa de Jean, mãe e filha descobrem a verdadeira identidade do hóspede, já 
tarde.
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O caminho da felicidade passa, assim, pela sustentação das tensões sem 

eliminação das partes (do homem, da natureza, do mundo), daí dizer Felicidade como unidade. 

No projeto de Camus, que culminou numa publicação póstuma, A morte feliz, a qual carrega o 

nome de sua incessante busca, a felicidade, encontramos esses mesmos traços observados de 

um outro modo. De modo explícito e romanceado, Camus explora o problema da Felicidade 

com seus desdobramentos: a solidariedade, a solidão, o limite e a finitude. 

Uma parte interessante de L’Étranger por exemplo, apresenta o 

pensamento de Camus por meio da personagem de Meursault - condenado à morte, 

fatidicamente, por não ter chorado no enterro da mãe - ao dizer: “j’ai compris alors qu’un 

homme qui n’aurait vécu qu’un seul jour pourrait sans peine vivre cent ans dans une prison.”  

(Et, PI, p.1180). A felicidade passa a ser um resgate da unidade perdida e não está 

estritamente ligada às condições físicas. O traço de Epicuro se faz presente, pois Epicuro 

sofreu com os males terríveis de uma doença sem abandonar o projeto de Felicidade (cf. M.P. 

III-IV). 

A felicidade se identifica de tal modo com a unidade que em Le mythe de 

Sisyphe, Camus pondera que a destruição de uma das partes seria a própria destruição do 

Absurdo ou da vida. O Absurdo, identificado no mundo como um fenômeno representado 

pelo divórcio, aparece na relação entre o homem e o mundo, entre ele e sua existência, ou entre 

ele e a natureza. O absurdo - esse divórcio- deve conduzir o homem à tomada de consciência 

da unidade requerida. Por isso, o Absurdo é o único laço que une o homem ao mundo (cf. MS, 

PII, pp.120-121). Da unidade requerida, Camus passa à felicidade como tomada de 

consciência. Em um de seus manuscritos, que trata sobre o romance La peste, ele evoca a figura 

da clareza para corresponder ao conceito Felicidade, a consciência que se toma da situação, da 

tensão entre as partes, e mesmo da possibilidade da relação (ou como ele diz muitas vezes, das 
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Núpcias) que se traduz na felicidade. Desse modo, o desejo de unidade dá um salto qualitativo 

em direção à felicidade ao cristalizar-se como tomada de consciência, o que representa o labor.

Na obra Lettres à un ami allemand, mais especificamente na terceira carta, 

Camus fala da escolha tomada a partir da liberdade. Essa escolha, que se refere ao tempo da 

segunda guerra mundial e é tomada pelos aliados, recebe uma comparação na discussão para 

afirmar que ela só é válida porque está baseada na tomada de consciência, que não prescinde do 

ser humano (cf. LA, PII, p.235). A felicidade passa a ser, desse modo, a maior das conquistas 

e não o maior dos presentes. Felicidade e dádiva são conceitos estranhos entre si. A afirmação 

de Camus na quarta carta das Lettres à un ami allemand resume isso: “nous pensions que le 

bonheur est la plus grande des conquêtes” (LA, PII, p.241).

Podemos perceber, a partir dessa visão sobre alguns de seus escritos, que a 

felicidade se delineia sob alguns aspectos específicos. Será que poderíamos falar de Felicidade 

sem nos determos em seu conceito? A resposta é óbvia: não. No entanto, o que significa para 

ele a Felicidade? Para Camus, este conceito carrega algumas características que são 

permanentes e trazem consigo traços do epicurismo:

a. Ela diz respeito ao ser, enquanto há uma necessidade de núpcias entre o 
homem e o mundo;

b. É metafísica, pois transcende o próprio homem e sustenta o Absurdo;

c. Encontra-se no campo das possibilidades;

d. Supõe o labor.
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3. O conceito Felicidade em Albert Camus

e os traços epicuristas

Pelo que foi dito anteriormente, já podemos pensar melhor nesse conceito. 

Vários autores ensaiaram abordar o tema na obra camusiana, por isso encontramos citadas 

várias designações para o mesmo conceito 84 , desde referências religiosas até referências atéias. 

Para nós, não importam os aspectos que a Felicidade toma, e sim o conceito como Camus o 

pensa e o utiliza ao longo das obras. Também não é nossa finalidade esgotar ou decerrar o 

conceito em um sistema hermético, mas dar base, segundo a obra de Camus, para o nosso 

trabalho que quer investigar a relação “homem-natureza”.

Já havíamos citado, em Epicuro, que a Felicidade se traduz em quatro 

aspectos, os quais Camus parece ter tido a sensibilidade de utilizar. No entanto, Camus não é 

um epicurista do século XX (ou um neo-epicurista). Seus escritos trazem traços de Epicuro, 

como também dos estóicos e de outros helenistas. A nossa escolha por Epicuro se dá devido 

ao caráter inédito com que ele trata a Felicidade. Camus aproveitará essa noção 85  para 

estabelecer o caráter relacional (ou nupcial) entre o homem e a natureza. Os quatro aspectos 

que identificamos no conceito natureza em Camus podem ser ditos: o físico, o metafísico, o da 

unidade e o da consciência, que, em suma, podem ser identificados como a relação entre o 

particular e o universal, a realização de si mesmo para além de si, a potencialidade e o labor. A 

frase de impacto utilizada por ele em Le Mythe de Sisyphe, “il faut imaginer Sisyphe heureux” 

(MS, PII, p.198) condensa estes aspectos da Felicidade: Sísifo foi condenado ao trabalho inútil 

por fazer uma escolha: “aux foudres célestes, il préféra la bénédiction de l’eau” para Corinto 
84 Dos autores que falam da Felicidade em Camus sob diferentes aspectos e conceitos citamos, André 
Rousseaux, Pierre Nguyen-Van-Huy, Georges Vallin, André Comte-Sponville, Charles Moeller, René 
Champigny, François Chavanes.
85 Designamos aqui “noção” pois Camus não leu Epicuro no grego para especificar uma conceituação, mesmo 
porque isto não lhe era próprio no seu modo ensaísta de escrever.
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(MS, PII, p.195), o que revela sua relação com o todo, sem o qual não se vive bem. A 

felicidade à qual somos convocados a imaginar transcende a ele mesmo, pois é o que sustenta o 

absurdo, e é, por isso, metafísica. Ao mesmo tempo, a realização dessa Felicidade não está na 

exclusão das partes envolvidas na vida de Sísifo, mas em sua manutenção, sendo a partir desta 

a possiblidade da realização enquanto desejo de unidade, já requerido pelo encontro na 

preferência das águas para Corinto. Por fim, é a consciência de seu mundo, de sua condição, 

que remonta o sentido da presença no mundo, que não é entregue ao homem como presente 

mas se dá pelo labor.

Do mesmo modo que a Felicidade em Epicuro não se reduz ao aspecto 

sensual ou ao prazer mas se completa no sentido pleno da phy,sis, em Camus não encontramos 

o conceito Felicidade desvinculado da Natureza. François Chavanes observa:

“A felicidade de Tipasa não se reduz a uma embriaguez sensual, ela vem acompanha de um certo 

êxtase cósmico. A harmonia do céu e do mar, a profusão da vida que circunda as colinas de pedra 

... manifestam um acordo, uma proximidade, do homem com o mundo, suscitam um amor que 

vai além do sensual.” 86 

As questões quanto aos quatro aspectos da Felicidade são intensas, por isso 

nos deteremos um pouco sobre a análise do conceito em cada um deles.

3.1. O caráter físico da Felicidade

Designamos como físico o homem como um todo, em sua inteireza e tudo o 

que o envolve e circunda, nesse caso, o sensível. A inteligência, os sentimentos, a consideração 

de uma natureza humana, as habilidades, os relacionamentos do homem, tudo isso se instala no 

ensaísmo de Camus como a particularidade de um ser humano, ao mesmo tempo inteiro no 

86 François CHAVANES, Albert Camus: il faut vivre maintenant, p.39.
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todo a que ele chama de Natureza. A Natureza não diz respeito apenas àquilo que conhecemos 

por biofísico, mas envolve, além dela, a humanidade e suas partes. Nos ensaios de Noces 

várias vezes Camus se reporta à perpetuação daquilo que envolve o homem em expressões 

como “je sais seulement que ce ciel durera plus que moi” (N, PII, p.75), ou “elle (Tipasa) 

témoigne, et virilement” (N, PII, p.59). Podemos identificar no sensível a pertença do próprio 

homem. Esse dado da Natureza 87 , designada nos gregos por phy,sis, contempla consigo o ser 

humano. 

Camus diz com o olhar voltado para a phy,sis: “Et jamais je n’ai senti, si 

avant, à la fois mon détachement de moi-même et ma présence au monde” (N, PII, p.62). Essa 

marca de pertença traduz o dado físico o qual, em Epicuro, é traduzido pelas sensações. A 

sensação marca tanto o homem que pode se achegar ao mundo, como o mundo que lhe toca. 

Nesse aspecto das sensações, temos marcado a representação da unidade. Não há como negar 

o dado sensível, e embora o homem possa rejeitar esse acontecimento, não  há como negar que 

isso aconteça. Em Epicuro, o conhecimento é possível devido às sensações que, de certa 

forma, demonstram o sentido da unidade do homem com a phy,sis 88 . Em Camus, embora não 

haja um atomismo que explique o físico (mesmo porque não é este o centro de seu problema 

filosófico), as sensações traduzem essa marca de uma unidade. É pela natureza considerada 

como um todo que o homem, não existindo em uniformidade com ela mas tendo a capacidade 

de tocá-la e de ser por ela tocado, depara-se com o que é físico. Nesse sentido, há uma 

consonância que torna possível a compreensão e o encontro do homem com seu mundo, com 

ele mesmo e com os outros.

A Felicidade enquanto dado físico está aí presente numa consonância que 

87 Como já dito anteriormente, utilizaremos no lugar de natureza, mesmo para falar do pensamento de Camus, a 
palavra phy ,sis por ser mais abrangente e por aglutinar em si todas as realidades que a noção de Natureza tem.
88 O atomismo antigo de Demócrito reafirmado por Epicuro dá validade ao pensamento de Camus, que percebe o 
sentido de pertença ao todo (tò pán) (cf. C.H. 39).
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possibilita a relação. Numa das anotações de Camus nos Carnets, descobrimos a íntima relação 

entre o homem e a natureza num encontro das coisas naturais. Nesse encontro, relata a nudez 

como símbolo do encontro (pois ela parece não colocar barreira alguma para a relação). Em um 

dos momentos chega a exaltar liricamente esse encontro: “nuits de bonheur sous une pluie 

d’étoiles. Ce qu’on presse contre soi, est-ce un corps ou la nuit tiède? ... Ce sont des noces 

inoubliables. Pouvoir écrire: j’ai été heureux ...” (cf. C I, p.232-233). Ao falarmos de felicidade 

corremos o risco de escapar para o não-físico, ou simplesmente vê-la como uma apelação à 

sentimentalidade. Como podemos dizer que a Felicidade tem um caráter físico se quase tudo o 

que dela é dito parece fazer referência ao não-físico enquanto mera abstração?

Primeiramente, precisamos considerar que para Camus a ordem física não é 

quantitativa e sim qualitativa. A felicidade jamais se dá pelo aglomerado de bens que se pode 

acumular, e muito menos pela quantidade de experiências materiais ou sentimentais que se 

possa passar, por isso ela não pode se resumir ao estado emocional de felicidade 89 . Em 

Epicuro essa lógica também está presente, o que percebemos nos escritos de Camus também 

constitui uma das Sentenças Vaticanas: “ nem a maior riqueza, nem a fama junto ao povo, nem 

o grande renome, nem outra coisa entre as que dependem de causas indefinidas são capazes de 

libertar da perturbação da alma e de procurar uma verdadeira felicidade.” (cf. S.V. LXXXI). 

Isso significa que ela se traduz propriamente na relação, cujo conceito utilizado por Camus é 

“encontro”. Esse encontro se dá em dois âmbitos: o encontro consigo mesmo, e daí surge o 

tema do ser solitário, e o encontro com o outro, de onde surge o tema da solidariedade. Esses 

dois movimentos esclarecem parte da felicidade.

Camus afirma num dos contos de L’exil et le royaume, “privé d’eux, il ne 

retrouverait plus que vide et solitude. Il les amait autant que sa peinture parce que, seuls dans 

89 A lógica aqui diferenciada entre quantitativa e qualitativa é explorada por Camus quando aborda o Absurdo e 
suas relações.
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le monde, ils étaient aussi vivants qu’elle.” (ER, PI, p. 1645) e no final desse conto chamado 

Jonas ou l’artiste au travail, depois de passar muito tempo sem nada conseguir produzir em 

arte, Jonas finalmente faz sua grande obra: uma grande tela branca na qual escreve, no centro, 

“un mot qu’on pouvait déchiffrer, mais dont on ne savait s’il fallait y lire solitaire ou 

solidaire” (ER, PI, p.1652). Para Camus, o encontro consigo mesmo não pode prescindir do 

outro. Há um laço estreito entre ser solitário e solidário. Ao escrever em Le retour à Tipasa, 

“son malheur est le mien, nous sommes du même sang” (E, PII, p.875), ele pontua esssa 

relação íntima do que quer dizer a felicidade: o encontro do outro.

Além disso, a Felicidade, por si, exclui a esperança que, para Camus, 

significa resignação. Ele tem presente a esperança vista sob o olhar da passividade, que não 

produz nada, ou seja, a resignação. O significado prático da esperança é a anulação da ação 

humana. Isso quer dizer, em outras palavras, que não há o que fazer diante do mundo e é 

preciso esperar as coisas se transformarem. Com isso não deixa também de negar a confiança 

histórica que o levou à ruptura com Sartre nos anos 50. Para Camus, a felicidade exclui por 

completo essa esperança. Há um reclame no ser humano que o impele a agir, e de certo modo a 

relação do homem com o mundo exige dele uma ação. Em Le mythe de Sisyphe encontramos o 

seguinte: “vivre sous ce ciel étoufflant commande qu’on en sorte ou qu’on y reste” (MS, PII, 

p.119). Há uma descoberta da Felicidade na recusa dessa esperança que leva à resignação. Isso 

descobrimos na leitura dos ensaios líricos de Noces: “c’est sur ce balancement qu’il faudrait 

s’arrêter: singulier instant où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l’absence 

d’espoir ...” (N, PII, p.87). No mesmo percurso dos gregos, Camus repudia a resignação 

nomeada esperança por ser ela o pior dos males a afligir os homens. O mito da caixa de 

Pandora ilustra esse pensamento camusiano:

“de la boîte de Pandore où grouillaient les maux de l’humanité, les Grecs firent sortir l’espoir 
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après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant. 

Car l’espoir, au contraire de ce qu’on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se 

résigner.”  (N, PII, p.76)

Por fim, não há nada fora deste mundo que vivemos que possa assegurar a 

Felicidade, e por isso mesmo ela é “física”, ou, como entendemos, ela pertence à phy,sis. 

Camus parte do pressuposto de que o homem deve preocupar-se com este mundo em que 

vive. Para ele não há um outro mundo com o qual devamos fazer projetos ou esperar 

realizações. Quando ele diz: “je suis heureux dans ce monde car mon royaume est de ce 

monde” (C I, p.22), Camus torna presente sua realidade a partir daquilo que vê, daquilo que 

sente e pode tocar. Não há outro mundo a ser vivido, portanto, não há um outro mundo onde 

se possa ser feliz. Nesse sentido, a felicidade só se torna possível aqui. É aqui que a felicidade 

se encontra com o plano da ação e se distancia da resignação, e, conseqüentemente da 

esperança. Ser feliz significa trabalhar, lutar, realizar neste mundo. No ensaio Noces as relações 

do homem com o mundo e com os outros declaram a importância da vida neste mundo e o 

sentido de sua unidade. Neste mesmo ensaio, uma afirmação de Camus que carrega uma 

variante de uma primeira escrita diz que “j’apprends (ici 90 ) qu’il n’est pas de bonheur 

surhumain, pas d’éternité hors de la courbe des journées.” (N, PII, p.75). Se não encontramos 

Felicidade eterna ou fora do que é humano, não encontramos Felicidade divina e, sim, física, 

própria da phy,sis. O caráter físico da Felicidade parece reduzir o conceito, no entanto 

acompanhamos na vida comum que a Felicidade não se esgota com a vida do homem. Há algo 

que se mantém para além dele sem dele prescindir. Desse modo, podemos falar de um outro 

caráter da Felicidade, o metafísico.

90 A citação entre parênteses “ici” faz parte da variante do texto. (cf. PII, p.1358 - nota 5 referente à p.75).
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3.2. O caráter metafísico da Felicidade

A observação de Camus citada em Le mythe de Sisyphe, que já utilizamos 

aqui, “il y a ainsi un bonheur métaphysique à soutenir l’absurdité du monde” (MS, PII, 

p.173), traz um relevo no conceito Felicidade utilizado por Camus. Isso quer dizer que a 

Felicidade está além de uma mera sentimentalidade, assim como é algo que permeia a natureza 

humana e não apenas um ou outro ser humano. O que Camus designa por Felicidade, além da 

alegria advinda pelos prazeres ou pelas agradáveis sensações, é a marca de um relacionamento 

entre ele e o mundo. Mais adiante, na mesma obra, encontramos uma passagem curiosa que 

diz: “on ne découvre pas l’absurde sans être tenté d’écrire quelque manuel du bonheur ... le 

bonheur et l’absurde sont deux fils de la même terre” (MS, PII, p.197). Camus parece 

relacionar intimamente Felicidade e Absurdo de modo a identificá-los como inerentes à 

condição humana e à sua relação com a phy,sis. Nesse sentido podemos identificar o caráter 

metafísico como um dado inerente ao ser humano porque diz respeito a todos e a cada um em 

particular. Por outro lado, a realização da felicidade se dá no encontro com a Natureza (o 

mundo à sua frente, sua existência e o outro). O que podemos dizer do caráter metafísico?

Longe de uma concepção espiritualista, o metafísico toma o sentido de 

permeação e relação. Primeiramente, diz respeito a todos e a cada um, é inerente à natureza 

humana, por isso sustenta o absurdo, uma vez que não se pode acabar com a relação que 

mantém ambos. Assim, a felicidade é permeação. Segundo, ele se dá no contato que o homem 

tem com o mundo à sua volta, com a identificação e negação com ele, com os prazeres do 

mundo, com o sensível, com os gostos do mundo e também na proximidade ou afastamento 

dos outros homens. A felicidade é relação, portanto, mais propriamente do  homem com a 

phy,sis. Essa relação não é algo particularizado enquanto experiência individualizada, mas diz 

respeito a todo e a cada ser humano.
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3.3. O caráter de unidade da Felicidade

Há um caráter que difere do físico e do metafísico manifesto como desejo no 

homem e que possibilita compreender os outros dois já citados: o caráter de unidade. O que 

queremos dizer com unidade? Mais propriamente, este caráter é uma identificação com a 

potencialidade. A Felicidade se apresenta ao homem como uma possibilidade de realização, e 

por isso mesmo ela impulsiona o homem à resolução das coisas que parecem carregar 

contraditoriedade. Essa unidade se manifesta primeiro como um desejo para, depois, dirigir-se 

ao plano da realização. Diz Camus: “je peux tout nier de cette partie de moi qui vit de 

nostalgies incertaines, sauf ce désir d’unité, cet appétit de résoudre, cette exigence de clarté et 

cohésion” (MS, PII, p.136). Quando dizemos que ela vai ao encontro da realização, não 

queremos dizer que o homem soluciona, num instante imediato, as incoerências e tensões. No 

entanto, ela o capacita à realização, dando-lhe ao mesmo tempo meios possíveis para isso. A 

unidade, vista como potencialidade, conduz o homem ao exercício da liberdade fazendo com 

que o interstício presente entre o desejo e a realização seja preenchido pela decisão, pela 

escolha e pela capacidade de fazer surgir o que ainda não existia, daí sua potencialidade.

Falar dessa unidade e potencialidade poderia fazer-nos cair na pura 

subjetividade, já que a decisão, a escolha ou a capacidade de fazer surgir algo está restrita a um 

sujeito. Contudo, não podemos esquecer que o caráter de unidade da Felicidade está 

intimamente ligado aos outros dois já citados, o físico e o metafísico, e como não há exercício 

de liberdade além da realidade humana, se a potencialidade ou a unidade fossem aspectos 

meramente subjetivos não poderíamos falar da relação do homem com a phy,sis em termos de 

natureza humana. Quando Camus escreve “l’Unité s’exprime ici en termes de soleil et de mer 

... j’apprends qu’il n’est pas de bonheur surhumain” (N, PII, p.75), ele quer dizer que a 

Felicidade mostra-se como um reclame da unidade encontrada na phy,sis, que lhe dá sentido, 
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por isso não há nada além da phy,sis para encontrar a Felicidade. Ela traz consigo a 

possibilidade de realização do ser feliz, evoca no homem, para além do desejo de unidade, algo 

que lhe assegura a existência. A unidade não é um aspecto distinto da Felicidade, mas deve ser 

visto com um todo em relação ao físico e ao metafísico. Nas palavras de Camus, “la révolte 

métaphysique est la revendication motivée d’une unité heureuse contre la souffrance de vivre 

et de mourir” (HR, PII, p.436).

Esse caráter da possibilidade nos diz mais ainda: manifesta o aspecto físico 

da felicidade e a projeta para o labor. Como não há o que esperar em uma outra vida, como 

tudo o que existe também está ligado à agregação atômica, como em Epicuro, para a morte 

inelutável é melhor o silêncio do que a confiança vã nos deuses. Falar de felicidade torna-se 

sinônimo de falar da vida inerente ao ser humano, e esse agregado temporal chamado homem 

tem diante de si a possibilidade de reconhecimento no outro e no mundo. O ângulo “atômico 

da phy,sis epicuriana permanece:

“la singulière volupté dont parle Épicure réside surtout dans l’absense de douleur; c’est le bonheur 

des pierres. Por échapper au destin, dans un admirable mouvement qu’on retrouvera chez nos 

grands classiques, Épicure tue la sensibilité; et d’abord le premier cri de la sensibilité qui est 

l’espérance. Ce que le philosophe grec dit des dieux ne s’entend pas autrement. Tout le malheur 

des hommes vient de l’espérance qui les arrache au silence de la citadelle, qui les jette sur les 

remparts dans l’attente du salut (...) Épicure juge que, puisqu’il faut mourir, le silence de l’homme 

prépare mieux a ce destin que les paroles divines. (...) L’atome n’est que le dernier refuge où l’être, 

rendu à ses éléments premiers, poursuivra une sorte d’immortalité sourde et aveugle, de mort 

immortelle, qui, por Lucrèce, comme pour Épicure, figure le seul bonheur possible.”  (HR, PII, 

p.441-442)

Essa noção de Felicidade torna possível, por meio da consciência, a ação 

humana. Há, então, um compreensão da Felicidade no labor que preenche o caráter de unidade 

do conceito.
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3.4. O caráter do labor da Felicidade

Há ainda um aspecto da Felicidade que conclui as dimensões do conceito: o 

caráter do labor. Em outros termos podemos identificar esse caráter à consciência. Não há 

realização de uma vida feliz sem labor, sem esforço do ser humano. Sempre que abordamos 

qualquer assunto e falamos em termos de realização, imediatamente tornamos presente o 

caráter do labor. Parece-nos distante falar de consciência e identificá-la ao labor, mas para 

Camus há uma identificação, no sentido de que o labor é a própria tomada de consciência. As 

conseqüências são apenas acréscimos desse labor inicial como tomada de consciência. Duas 

conseqüências são práticas dessa tomada: a rejeição da confiança histórica de origem hegeliano-

marxista (muito presente em L’homme révolté), e a recusa da esperança (muito presente em Le 

mythe de Sisyphe). O primeiro porque nega ao homem a tomada de rédeas da capacidade do 

devir na história, e o segundo porque conduz o homem à resignação. Assim, Camus dá ao 

homem em sua existência o caráter de responsabilidade em relação ao devir, e faz da felicidade 

uma necessidade de “estar consciente”. Encontramos em Noces a afirmação:

“pour un homme, prendre conscience de son présent, c’est ne plus rien attendre. S’il est des 

paysages qui sont des états d’âme, ce sont les plus vulgaires (...) Si je refuse obstinément tous les 

‘plus tard’ du monde, c’est qu’il s’agit aussi bien de ne pas renoncer à ma richesse présente.” (N, 

PII, p.63).

A felicidade camusiana, ao encarnar essas quatro características, deixa 

entrever o modo como Epicuro falou da Felicidade. O homem vivendo esta vida e não outra, 

integra-se à phy,sis como parte dela. Ele é parte de um todo maior distinto dele, enquanto é ele 

um particular nesse todo. Como tal, há uma relação que pode e deve ser estabelecida entre o 

que reconhecemos ser o homem e a natureza, que é evocada em Epicuro e retomada por 

Camus. Como não há uma outra vida a ser vivida, a possibilidade de realização ou de encontro 
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proposta por Epicuro se dá na e pela phy,sis e o meio de que o homem dispõe para isso é o 

labor. François Chavanes fala dessa relação entre o homem e a phy,sis ao dizer da realidade 

sensível que conduz Camus a rejeitar a esperança ou uma outra realidade fora da que ele vive:

“Camus recusa ainda a esperança em razão de sua ligação à realidade sensível ... Esta ligação o 

impede de admitir e mesmo de encontrar algum interesse na imortalidade da alma, ou seja, em 

uma vida da alma privada do corpo e de suas sensações.” 91 

Camus identifica esse labor epicurista em termos de tomada de consciência, 

arma que o homem tem para combater a resignação e a desistência do maior dos bens: a vida. 

Esse conceito de felicidade, advindo de Epicuro e sob um novo olhar filosófico dá a Camus a 

possibilidade de percorrer a relação do homem com a phy,sis.

4. O homem e a Natureza dos primeiros ensaios

Noces e Le mythe de Sisyphe

O contato com os primeiros escritos de Camus é marcado por uma 

intimidade com a phy,sis e nela o homem se realiza, como dissemos. É um retorno à terra, é um 

enraizamento dotado de contemplação, uma união da terra com o céu e o mar na qual o homem 

está inserido. Tudo isso é transcrito em Tipasa, a cidade norte-argelina que se abre para o mar. 

Noces e Le mythe de Sisyphe carregam a marca de uma obra iniciada pelo encontro com a 

natureza e seqüenciada pela não-convergência de um mundo em relação a ela. O tema das 

núpcias é seguido do tema do divórcio. Primeiramente, deparamo-nos com a marca da cidade 

de Tipasa, símbolo das núpcias que, em seguida, é contrariada pela situação do homem no 

mundo em relação a si e à sua existência e em relação aos outros e ao mundo.  Assim posto, 

91 François CHAVANES, Albert Camus: il faut vivre maintenant, p.44.
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podemos identificar Tipasa como a figura da unidade com a phy ,sis, e mais adiante Sísifo como 

a “figura” do Absurdo. Em ambas, a tonalidade mais relevante está na “relação”. O que 

sustenta a unidade, as núpcias, o encontro do homem consigo, com o mundo e com os outros é 

este caráter relacional, e, do mesmo modo, o divórcio marca esse mesmo caráter.

Para Camus, a relação parece sempre estar ligada a dois pólos distintos entre 

si, mas não-concorrentes intrinsecamente. Isso quer dizer que só pode haver relação porque 

ambos não se confundem, por exemplo, a distinção clara que consigo fazer do ser humano e 

das coisas, do ser humano e do mundo. Por outro lado, mesmo sendo distintos, ambos não são 

concorrentes: o mundo não é o avesso do humano, o homem não é avesso de sua existência. O 

problema da relação tratado por Camus apresenta uma situação que, muitas vezes, nega o que 

acabamos de afirmar, mas que segundo a Natureza não é assim. A possibilidade das núpcias só 

se dá porque há uma experiência sensível que a isso conduz. Nesse sentido, vamos abordar o 

símbolo de Tipasa como sendo o da unidade, chamado por Camus de núpcias, depois, o tema 

de Sísifo, que é o símbolo do que Camus designa por divórcio. Isso no nível mais superficial da 

razão torna-se pedagógico e compreensível: há uma experiência primeira das núpcias para se 

passar à experiência do divórcio.

4.1. Tipasa: metáfora da Natureza - o lirismo

Quando falamos que Tipasa é uma metáfora 92 , na realidade tomamos o 

conceito não da semiologia, e nem apenas da literatura, mas nos aproveitamos do estudo de 

Paul Ricoeur que vai ao encontro do propósito deste trabalho. Ela é vista por Camus como a 

representação concreta de seu discurso filosófico, recurso usualmente utilizado pelos filósofos 
92 Não adentraremos, neste trabalho, à análise do conceito Tipasa, mas tomaremos como legítima, a discussão 
filosófica a partir delas. Para isso nos aproveitamos do trabalho de Paul Ricoeur, que não só toma como 
legítima a metáfora no discurso filosófico, como discute seu conceito. Cf. Paul RICOEUR, A metáfora viva 
(tradução de Dion Davi Macedo). São Paulo: Loyola. 2000.
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ao longo dos séculos, e é afirmado por ele mesmo em seus Carnets: “on ne pense que par 

images. Si tu veux être philosophe écris des romans.” (C I, p.23). A metáfora permite a Camus 

afirmar, por meio de um exemplo vivo, sensível e figurado, seu pensamento. Para Paul 

Ricoeur, que também discute um dos trabalhos de Albert Camus 93, a metáfora, em um de seus 

aspectos, quando se desloca da frase para o discurso (como é o caso de alguns ensaios) não se 

refere nem à forma da metáfora enquanto discurso sobre a palavra, e nem ao sentido, como 

uma pertinência à semântica, mas diz respeito à referência devido ao poder de “redescrever” a 

realidade 94 . Isso corresponde uma passagem da semântica à hermenêutica, dando poder à lin-

guagem na composição do discurso. A metáfora “Tipasa” é inserida no contexto camusiano 

para redescrever três âmbitos de seu pensamento: o homem, a natureza e a relação. Nessa 

metáfora, cujo título do ensaio 95  já alude à relação, encontramos representada, de um modo 

dionisíaco e lírico, o encontro relacional do homem com a natureza. Tomamos natureza aqui 

pelo conceito grego de phy,sis que diz respeito àquilo que brota, que nasce e dá qualidade às 

coisas, do poder próprio e até mesmo do caráter, como éthos natural. A phy,sis, de um modo 

amplo enche-se de significados não só no mundo que está diante do homem, mas no próprio 

homem. Esse sentido, advindo da Grécia, proporciona à filosofia camusiana a compreensão da 

“natureza humana”. Tipasa enquanto metáfora é encontro e relação - as pedras, o mar, o sol, 

as flores, as ruínas que falam dos homens. Nela encontramos a grande libertinagem da natureza 

e do mar (cf. N, PII, p.56), tudo transpira vida em Tipasa como se ela fosse o mundo 

imediato, sem reservas e sem amarras, sensório, ao alcance da mão, como realização da phy,sis 

em plenitude. Lá, o que foi arrancado da natureza para ela retorna (cf. N, PII, p.56). Até o 

próprio homem tenta reconciliar-se com ela fazendo com que seu respiro se sintonize ao 

mundo (cf. N, PII, p.56). Uma das intérpretes de Noces, Anick Maille, reconhece no sol, 

93 Cf. Paul RICOEUR, O homem revoltado (1956), p.81-96.
94 Cf. Idem, A metáfora viva, p.13.
95 O ensaio escrito por Camus chama-se Noces à Tipasa, PII, p.55-60.
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evocado em Tipasa, o prazer físico e moral, que não é distinto de Epicuro, que sabe identificar 

no sensível, os prazeres. Diz ela: “Centro e alma de toda um conjunto de sensações, o sol ... é 

ao mesmo tempo prazer físico e moral.” 96 

A metáfora se distingue da organização de um sistema filosófico, e mesmo 

do próprio discurso filosófico sistemático, apresentado de modo hermético e muitas vezes 

cíclico. Os escritos de Camus se distanciam do academicismo e inserem a metáfora como meio 

de apresentação filosófica não sistemática. Será que há uma legitimidade filosófica nos escritos 

metafóricos? Não podemos negar que ao longo da história do pensamento muitos filósofos 

apresentaram seu pensamento por meio das metáforas, a começar por Platão. De certo modo, 

encontramos um distanciamento nos herdeiros do aristotelismo e em alguns modernos que 

privilegiam a articulação lógica apenas. No século XX, o uso da metáfora na Filosofia 

apresentou uma vertente do pensamento, principalmente no Existencialismo francês. 

Encontramos alguns filósofos como Bergson e Ortega y Gasset que exploram a linguagem 

metafórica no discurso. Tomamos dessa maneira como válida a linguagem metafórica utilizada 

por Camus, descrita a partir do início de seus escritos e anunciada por seus Carnets, quando 

diz: “on ne pense que par images ...” (C I, p.23). Há uma legitimidade filosófica nos escritos 

metafóricos em Camus que lhe permite filosofar mesmo contra certos ângulos do 

academicismo. Escrever por imagens é a representação mais profunda da Filosofia camusiana e 

de muitos outros, como ele mesmo diz: “Un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en 

images. Et dans un bon roman, toute la philosophie et passé dans les images” (PII, p.1417)

Nos seus escritos de juventude, como é o caso de Noces à Tipasa, a 

metáfora se fixa por meio de uma escrita lírica que cristaliza o ponto de partida de seu 

pensamento de que há uma felicidade conhecida como física e metafísica. A possibilidade e o 

96 Anick MAILLE, Révelations du soleil, in: VVAA, Albert Camus: Noces, p.36.
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labor conduzem o homem na sua empreitada relacional com a natureza. Esse lirismo expresso 

em Tipasa significa, num primeiro momento, como descoberta, as condições de um mundo 

sensível que se abre ao homem e a possibilidade de tocar e ser tocado por este mundo sem 

intermediários. Tipasa é a cidade entendida como phy,sis sem mediações. No entanto, esse tipo 

de sensibilidade imediata não é possível ao homem em seu cotidiano, e mesmo Tipasa 

significaria viver o mundo sem consciência dele. O lirismo ali evocado é o fio condutor da 

descoberta e da consciência do mundo, e por isso não se restringe a ela. O filósofo José 

Américo Motta Pessanha escreveu um artigo que retrata esse sentido de Tipasa: a cidade que 

oferece o mundo à mão, mas que não permite, nela, a longa permanência, pois a tautologia do 

encontro não conhece a negação: “em Tipasa só isso: o gosto de agora estar vivendo, o gosto 

do mundo colhido à mão, como o de um fruto maduro (...) Tipasa não diz tudo de si mesma ... 

é consciência inerte que não contemplou ainda em seu limite sua negação” 97 . A metáfora de 

Tipasa nos apresenta uma aparente desconsideração do homem em detrimento da exaltação da 

beleza. Como podemos compreendê-la enquanto metáfora do homem?

Em princípio, Tipasa parece existir prescindindo do homem, como se ela em 

si fosse a imagem realizada das núpcias. Não parece ser assim. Só é possível utilizar a 

metáfora de Tipasa se pensarmos em termos de unidade. Ela é a descrição conjunta e una da 

phy,sis com o  homem e não apesar dele. Dizer algo dela enquanto metáfora do homem nos dá a 

oportunidade de redescrever o homem em cinco dimensões: a da plenitude (o que nos parece 

ser o caráter de identidade do homem com a phy,sis); a da não-realização; a da apropriação da 

consciência enquanto necessidade; a da apropriação da consciência enquanto visão positiva da 

phy,sis; e, a da unidade.

Tipasa possibilita desvendar o homem em seu estado natural, que poderia 

97 José Américo Motta PESSANHA, Camus: o Absurdo na paisagem, p.49.
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ser sintetizado à consciência da unidade com a phy,sis: o encontro da medida de si e a 

descoberta da medida do mundo. Nisso consiste a dimensão da plenitude. Essa consciência da 

unidade com a phy,sis carrega, implicitamente, dois estágios: o do si mesmo e o do outro. À 

descoberta destes dois estágios surge a plenitude de Tipasa. Ao mesmo tempo em que os seres 

são individuados e distintos, eles não se sustentam prescindindo uns dos outros. O outro não 

se reduz à alteridade, mas a tudo o que existe, como o homem e o mundo. Podemos afirmar  

que, se Camus pensa a plenitude, ela se dá em termos de unidade da phy,sis. François 

Chavanes, diz que “seu fervor místico se orienta então sobre uma questão do sagrado por 

comunhão com a natureza.” 98 

Enquanto metáfora do homem, não há realização, dizendo com isso que não 

há um fim finalista, nem mesmo na experiência sensível de Tipasa. Isso equivaleria à 

resignação. A resignação significa tomar o espaço do particular como o todo, abdicando-se, 

assim, do outro. O que chamamos não-realização, caso fosse afirmado seu contrário, seria 

como ignorar o devir. Camus tece a afirmação seguinte diante deste pensamento sobre o 

homem: “Que d’heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, à tenter 

d’accorder ma respiration aux souspirs tumultueux du monde!... Ce n’est pas si facile de 

devenir ce qu’on est, de retrouver sa mésure profonde.” (N, PII, p.56). A realização toma o 

sentido da estagnação e do estático, e se há uma medida a ser encontrada é porque as coisas 

não se apresentam estaticamente, se faz-se necessário esse acordo com o mundo é porque há 

coisas desconexas, e logo um mundo não estagnado.

Quando acima, falamos da Felicidade que requer o labor, necessariamente 

afirmamos que essa consciência de unidade está ligada a essa característica do conceito. Não há 

como se apropriar da consciência sem este esforço. Contatar a realidade física, experienciar 

98 François Chavanes, Albert Camus: il faut vivre maintenant, p.28.
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essa realidade sensível não basta, pois além do sensível é preciso ver o mundo como um todo 

no qual eu me encontro. O homem camusiano de Tipasa é o homem que descobre esse esforço 

pelo idílico conhecimento, estético conhecimento, de uma possível realização não-realizada, 

que não lhe é suficiente, pois o que deve realmente compor sua preocupação não é a realização 

mas a plenitude que impulsiona à busca, e dessa forma, o processo de busca. A constatação de 

que estar ali não basta surge como constatação do desejo de unidade com o mundo, ao dizer, 

“ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde” (N, PII, p.57). Tipasa, 

para Camus, é como a plenitude conhecida, um paraíso dos deuses em meio aos homens, em 

que somos os que conhecem, por meio da mediação do sensível, a nós e à phy,sis. Isso 

identifica o pensamento de Camus ao pensamento epicurista, em que o homem, que se 

apropria de si e que, pelo labor, busca a superação dos males que o aflige, é aquele que vive 

“como um deus entre os homens” (cf. C.M. 135), que é o significado da Felicidade. Esse 

conhecimento sensível não lhe faz ser o que é, mas à medida que se apropria da consciência 

pode tornar-se ele mesmo.

A apropriação da consciência se dá ao conhecer essa phy,sis contemplada, de 

sentido pleno mas não realizado (ainda porque o mundo não se resume a Tipasa ou ao estado 

nela contemplado), e sua negação. Por isso Tipasa não exige o despojamento: tudo aceita e 

nada rejeita, como ele diz, “tout ici me laisse intact, je n’abandonne rien de moi même, je ne 

revêts aucun masque: il me suffit d’apprendre patiemment la difficile science de vivre.” (p.58). 

O homem de Tipasa é apenas o homem da tomada de consciência que possui a visão positiva 

da Natureza, e por conseqüência, sua negação no retorno. Para ilustrar o que afirmamos 

tomamos a análise de Jean Sarocchi que se dedica aos comentários da obra camusiana: “a 

palavra Felicidade é uma palavra-chave em Camus porque é o avesso de uma experiência 

72



trágica” 99 . A visão positiva da Felicidade neste plano da plenitude conduz à percepção negati-

va da realidade, que faz parte do plano da realização. A metáfora das “núpcias” revela o 

primeiro momento do homem: há, num primeiro momento da experiência (física) ou do ser 

(metafísica), o encontro, as núpcias, ou como para os gregos, o sentido de pertença à Gaia, 

para depois surgir sua negação, ou, em termos existenciais, a frustração, que em Camus é 

designado por divórcio.

Por fim, o homem da tomada de consciência é o homem que anseia pela 

unidade. Ela compõe a medida da própria consciência, pois se enxerga imerso numa realidade 

da qual não pode prescindir que é sua humanidade reconhecida na phy,sis. Diz ele em Noces 

“nous étalons tous l’heureuse lassitude d’un jour de noces avec le monde” (N, PII, p.58). O 

homem camusiano, retratado pela metáfora de Tipasa, percorre o caminho de uma plenitude 

experimentada até chegar ao desejo da unidade que já lhe é intrínseco.

O segundo âmbito da metáfora de Tipasa é o da natureza, que estamos 

designando correntemente neste trabalho como phy,sis. Identificamos na obra Noces quatro 

aspectos da phy,sis descrita por Camus. A perspectiva da phy,sis em Tipasa é imanentista, em 

que o homem se transcende na própria Natureza (1); o conhecimento em Tipasa é fenomênico 

e surge sem mediações (2); Tipasa apresenta a phy,sis possível, aberta à relação para o homem 

(3); a phy,sis é a possibilidade da realização pelo labor (4).

Quando dizemos que a perspectiva de Tipasa é imanentista, queremos dizer 

que o universo de Camus está unido à capacidade de o homem tornar-se aquilo que é, sem 

recorrer a nada exterior a ele. Isso se refere à compreensão da interioridade e da exterioridade. 

A interioridade mostra-nos que ser o que é diz respeito ao conhecimento de si, de suas 

possibilidades e capacidades, o que ele abordará na obra L’homme révolté como “consciência”; 

99 Jean SAROCCHI, Camus, p.3.
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exterioridade significa o voltar-se para o outro, que é a phy,sis - o outro enquanto “mundo”, 

“homem”, “natureza” . A percepção de Camus de que “à Tipasa je vois équivaut à je crois” 

(N, PII, p.59) e “les dieux éclatants du jour retourneront à leur mort quotidienne. Mais 

d’autres dieux viendront” (N, PII, p.60) traduzem como Camus identifica em Tipasa a 

descoberta da exterioridade que faz conhecer-se a si. Há, neste caso, uma fé identificada com a 

phy,sis, da qual Camus não pode prescindir por estar unido a ela pela existência. Quando ele 

fala dos deuses, volta-se para a própria natureza que produz no homem uma mudança interior, 

de modo a encontrar-se com o exterior, a equivalência do ver ao crer manifesta a transcendência 

da phy,sis de modo imanentista.

Quando Camus olha para Tipasa e diz que o “ver equivale ao crer” revela 

não só a característica imanentista da phy,sis, mas o modo com que ela se apresenta ao homem: 

de maneira imediata, sem passar por uma sequer mediação. O conhecimento em Tipasa é 

fenomênico. Diz Camus, “Tipasa m’apparaît comme ces personnages qu’on décrit pour 

signifier indirectement un point de vue sur le monde” (N, PII, p.59). Isso resume o modo 

fenomênico de a phy,sis se lhe apresentar. Embora Camus tenha tido um maior contato com os 

escritos de Epicuro só depois de ter escrito Noces, sua visão sobre Tipasa e o significado de 

“fenômeno” são próximas à conceituação epicurista. Para Epicuro, na teoria dos simulacros, o 

fenômeno é o que se apresenta ao homem, de modo a não haver mediação, o que o posiciona a 

meio caminho entre a realidade e a sensibilidade. Para Camus, a phy,sis retratada em Tipasa se 

mostra assim, sem nenhuma mediação, e por isso é a descrição metafórica do significado do 

mundo.

Ao reconhecer esse significado do mundo, do homem, da phy,sis, Camus não 

se apóia em dados apenas teóricos, nem mesmo em formulações que não contemplam a 

realidade. Sua base é a própria experiência existencial. O conhecimento e a contemplação da 
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phy,sis são possíveis, porque ela se abre ao homem incondicionalmente, ou seja, a phy,sis 

representada em Tipasa se oferece ao homem sem nada lhe negar, porque não lhe é estranha. 

Será que a descrição dessas imagens não partem de uma análise subjetivista? Partiria, se Camus 

não tivesse a noção da phy,sis, que ele designa por “natureza” como um ser vivente e uma visão 

do homem como parte dela. A phy,sis, como já exploramos acima a partir de seu conceito, é a 

“brotação”, o “engendrar”, o fazer nascer, é um organismo vivo. Não podemos nos esquecer 

do desejo e do sentido da unidade que perpassam sua obra. A phy,sis, para ele, não nega o 

conhecimento, o contato, a exploração e apresenta sobretudo uma das características da 

Felicidade, já abordada acima: a da possibilidade. A phy,sis deixa-se conhecer por uma 

“transpiração” daquilo que é: um ser feito para o outro. Diz Camus: “tout être beau a l’orgueil 

naturel de sa beauté et le monde aujourd’hui laisse son orgueil suinter de toutes parts (...) je ne 

peux m’empêcher de revendiquer l’orgueil de vivre que le monde tout entier conspire à me 

donner” (N, PII, p.58-59). Há, de certo modo, na phy,sis uma entrega, que representa a 

possibilidade da relação do homem. Martine Petrini-Poli diz dessa relação que “Noces é assim 

um retorno ao mundo vivido e à experiência, uma presença no mundo indissociável do corpo, 

uma exaltação dos sentidos numa união dos elementos, sem dualismo entre sujeito e objeto.” 100  

Camus escreve em seus Carnets esta representação de unidade e possibilidade, conforme 

vemos abaixo:

“Ne pas se séparer du monde. On ne rate pas sa vie lorsqu’on la met dans la lumière. Tout mon 

effort, dans toutes les positions, les malheurs, les désillusions, c’est de retrouver les contacts. Et 

même dans cette tristesse en moi quel désir d’aimer et quelle ivresse à la seule vue d’une colline 

dans l’air du soir.

Contacts avec le vrai, la nature d’abord, et puis l’art de ceux qui ont compris, et mon art si j’en 

suis capable. Sinon, la lumière et l’eau et l’ivresse sont encore devant moi, et les lèvres humides 

du désir.

100 Martine PETRINI-POLI, Paysages existencialistes, in: VVAA, Albert Camus: Noces, p.30.
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Désespoir souriant. Sans issue, mais exerçant sans cesse une domination qu’on sait vaine. 

L’essentiel: ne pas se perdre, et ne pas perdre ce qui, de soi, dort dans le monde.” (C I, p.37-38)

O que Camus afirma como um “não perder”, registrando com isso o 

essencial, revela o movimento do homem para a natureza, para conhecê-la e descobri-la, que é, 

ao mesmo tempo, a não negação da phy,sis em se abrir ao homem. Há a possibilidade do 

conhecimento porque ela se revela a si e se doa. Encontramos aqui a liberdade humana: 

conhecer, decidir, escolher, criar, determinar sem que haja qualquer imposição por parte da 

phy,sis, pois ela é toda relação e possibilidade. Numa análise sobre Noces, diz uma intérprete: 

“Eis o tema na Maior sinfonia de Noces: o acordo entre a libertinagem da natureza e a 

liberdade humana.” 101  É no exercício da liberdade que o homem descobre a unidade da phy,sis, 

conforme afirma o autor: “j’aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté: elle me 

donne l’orgueil de ma condition d’homme” (N, PII, p.58).

No entanto não basta tomar consciência ou saber que ela é de um jeito ou de 

outro, que ela se apresenta desta ou daquela maneira. Conhecer que ela se abre ao homem deve 

conduzir à quarta representação do que Camus explora em Tipasa. Ela representa a metáfora 

da realização pelo labor. Qualquer ação, postura ou decisão humana, coisas que se incluem no 

campo da práxis, de certo modo representam uma deliberação da vontade. É o campo da ação 

que vai importar para Camus, e mais ainda, o que deve fazer com a vida, pois ela é a decisão 

existencial primordial. Encontramos mais adiante em Le mythe de Sysiphe, a importância dessa  

consideração: “juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la 

question fondamentale de la philosophie” (MS, PII, p.99). Quando Camus se depara com a 

natureza fulgurante, aberta ao homem, entregando-lhe toda a possibilidade de realização, 

apresenta, mesmo que de um modo romântico ainda, a realização que nunca se cumprirá nem 

101 Georgette MENESSONS, Tipasa: des Noces au Retour, Camus de 1936 à 1952, in: VVAA, Albert Camus: 
Noces, p.101.
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em Tipasa 102  (pois ela não contém em si e por si o homem), nem no mundo (pois tal como es-

tá constituído renega a phy ,sis), nem no homem (pois este é um ser do devir e de constante 

labor). Como ao homem cabe a tomada de posição diante do mundo, o labor o realiza em 

direção à felicidade, e o esforço aplicado às relações lhe permite encontrar uma certa unidade. 

Neste sentido ele diz: “ce soleil, cette mer, mon coeur bondissant de jeunesse, mon corps au 

goût de sel et l’immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le 

bleu. C’est à conquérir cela qu’il me faut appliquer ma force et mes ressources.” (N, PII, 

p.58).

Para quê considerar o esforço ou o labor como dado conceitual em Camus? 

A resposta está na relação. Os quatro aspectos da phy,sis analisados a partir da metáfora de 

Tipasa, permite-nos falar da existência humana em termos de relação. A natureza apresentada 

ao homem como fenômeno, e a transcendência do homem nela provocam, além dos desejos e 

das paixões, a evocação da unidade que é dada pela possibilidade da phy,sis que se doa e pelo 

esforço do homem que a busca. O mundo que Camus encontra em Tipasa abre-lhe à relação. O 

que dificilmente percebemos no mundo que nos cerca é esta abertura, pois nos adequamos ao 

uso e não às relações. Arlette Prudhen observa, num comentário sobre Noces: 

“Progressivamente A. Camus suscita uma visão dinâmica da natureza que vem ao encontro do 

homem e o provoca ...” 103 .  Tipasa enquanto fenômeno oferece a possibilidade desse encontro 

(ou de núpcias, nos termos camusianos), que permite elaborar o sentido da unidade: ser um 

com o todo. Esse desejo de unidade é existencial, e, de certo modo, metafísico, é ele que 

impulsiona o homem à busca. Tudo em Tipasa é encontro da unidade, e com isso ela torna-se 

símbolo do uno, porque de maneira sensível diz o que o homem é: um ser de relação e de 

102 A citação de Noces, “ici même, je sais que jamais je ne m’approcherai assez du monde” (N, PII, p.57), 
mostra como Camus tem consciência que mesmo em Tipasa e tudo o que ela representa não dá ao homem a 
garantia de realização, pois a phy ,sis é mais que Tipasa.
103 Arlette PRUDHEN, Le lyrisme dans Noces, in: VVAA, Albert Camus: Noces, p.83.
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núpcias com a phy,sis. Numa análise sobre a obra Noces, uma das intérpretes diz: “A natureza 

é primordial na emergência da presença, presença recíproca do mundo ao homem e do homem 

ao mundo.” 104  Tudo isto denota que Camus não quer considerar a parte isolada nem para dar 

sentido a algo, nem para referendar alguém, mas para ser fiel ao que pensa sobre o homem o 

qual, por condição, deseja e se move para a unidade. Diz ainda a intérprete que “como as 

ruínas de Tipasa que, com o tempo, tornam-se pedras novamente, ele (o homem) se integra às 

forças cósmicas ... Ele se sente ‘todo presente na natureza.’” 105 . Privilegiar uma das partes, 

seja ela o homem, o mundo ou a natureza, em detrimento da outra, seria incorrer 

necessariamente num subjetivismo, num cosmocentrismo, ou num naturalismo. A natureza 

humana não está aquém da phy,sis vista como um todo. Por isso Camus conclui o ensaio Noces 

à Tipasa dizendo: 

“non, ce n’était pas moi qui comptais, ni le monde, mais seulement l’accord et le silence qui de 

lui à moi faisait naître l’amour. Amour que je n’avais pas la faiblesse de revendiquer pour moi 

seul, conscient et orgueilleux de le partager avec toute une race ...” (N, PII, p.60).

O comentário de Louis Faucon sobre Noces de Camus, reconhece esse 

aspecto unitário para o qual sua obra se volta, dizendo “le chante et le contre-chant de Noces 

détachent, sur la symphonie qui célèbre l’union des éléments, l’épithalame de l’homme et de la 

nature” 106 .

Em Tipasa a descoberta da relação, o sentido de unidade e a necessidade do 

homem em buscar isso que ele tem como nostalgia, marcam o início dos escritos camusianos. 

A metáfora que legitima sua busca, dando-lhe um caráter filosófico, pautada pela noção de 

felicidade, sustenta o maior dos problemas filosóficos: como se posicionar diante da vida. Por 

isso, o retorno ao mundo, ao habitat, é marcado pelo desencanto, pela perturbação e pelo 

104 Nathalie Julienne FERRAND, La présence au monde, VVAA, Albert Camus: Noces, p.22.
105 Arlette PRUDHEN, op.cit., p.85.
106 Louis FAUCON. Noces - commentaires, PII, p.1332.
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sentimento do que Camus chama Absurdo e ao mesmo tempo por uma aproximação ao 

mundo.
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CAPÍTULO III

felicidade e relação homem-natureza em

Le mithe de sispyphe



1. De Tipasa ao Absurdo: Le mythe de Sisyphe

A volta de Tipasa para o mundo em que o homem vive é semelhante à saída 

da realização para um encontro com uma realidade decepcionante. O retorno de Tipasa choca o 

homem que, vindo da beleza, sem poder fugir, é obrigado a enfrentar o mundo diante de si, 

que, por suas ações dá as costas à phy,sis. Esse impacto que se dá entre o Homem e a Natureza 

é causado por um desencanto sensível concretizado na perturbação das sensações que é a não-

identificação dele na natureza. Com isso, Albert Camus, após os dois momentos iniciais que 

determinam a relação homem-natureza (o desencanto e a perturbação), identifica duas fases em 

relação ao absurdo: o sentimento do Absurdo e o Absurdo metafísico. Se por um lado a 

experiência de Tipasa suscita a unidade como desejo e como relação com o mundo, por outro 

lado o retorno de Tipasa e o encontro com o cotidiano e o mundo que Camus experiencia 

contradiz o desejo de unidade e rompe com a estado relacional do homem com a natureza. 

Pierre Nguyen-Van-Huy pontua sobre essa relação em Camus, ao reler algumas linhas de Le 

Mythe de Sisyphe: “Essas linhas do Mythe de Sisyphe nos introduzem no coração do problema 

fundamental do homem camusiano: o problema da união e separação. Diante do mundo que o 

circunda, ele se sente ao mesmo tempo familiar e estrangeiro ...” 107 . O ensaio Le Mythe de 

Sisyphe é marcado por esse pensamento do desencantamento, da separação, ou como diz 

nosso autor, do divórcio, que ele designa Absurdo, e que é, primeiramente, identificado como 

um sentimento, para ser reconhecido depois como metafísico.

O mito recontado por Camus sobre Sísifo para fundamentar seu ensaio 

filosófico é comparado ao absurdo da vida humana: o risco de viver uma vida sem sentido e 
107 Pierre NGUYEN-VAN-HUY, La métaphysique du bonheur chez Albert Camus, p.21.
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desconexa de sua realidade. Sísifo foi condenado pelos deuses a rolar uma pedra eternamente 

para o cume de uma montanha, exercendo com esse trabalho, o mais inútil de todos, um 

trabalho sem sentido e sem esperança. Segundo uma segunda tradição do mito, Sísifo foi 

condenado aos infernos por desprezar os deuses, por odiar a morte e por se apaixonar pela 

vida. Motivado pela dúvida da fidelidade de sua esposa, Sísifo, já aprisionado nos infernos, 

pede a Plutão o consentimento de retornar à terra para que possa castigar a mulher. Isto lhe é 

concedido. No entanto, ao adentrar esse mundo novamente, marcado pelo sol, pelas águas, 

pelas pedras aquecidas e pelo mar, Sísifo não quis mais retornar ao inferno frio e desolador. 

Por mais advertências que recebesse dos deuses, não lhes deu ouvido e continuou a viver sua 

vida em meio aos prazeres desse mundo. Após uma sentença emitida pelos deuses, Sísifo é 

arrancado do mundo por Mercúrio e lançado aos infernos, de onde eternamente transportará 

seu rochedo. O esforço em levantar o rochedo, fazê-lo subir a montanha, marcado pelo 

trabalho cotidiano, com o rosto crispado, com as mãos e as pernas tomados pelo imenso 

esforço, fazem-no alcançar o cume da montanha, que, após ter o fim cumprido, não passarão 

muitos instantes até que a pedra chega à base da montanha e o trabalho recomeçado.

Camus faz notar que Sísifo é o herói absurdo tanto por suas paixões quanto 

por seu tormento (cf. MS, PII, p.196). O desejo de vida, imperativo no ser humano, convida-o 

a viver o que lhe é oferecido e está ao alcance, por outro lado, a morte, enquanto desagregação 

do que constitui a vida, rompe com a possibilidade de estreitamento com a phy,sis diante dele. 

Esse limite presente em ambos os pólos é o que constituirá o absurdo. A paixão torna-se clara 

em relação ao seu encontro com o mundo, com os homens, enfim com a natureza pois é a 

primeira experiência do homem inserido numa natureza convidativa. O segundo momento, 

marcado pelo tormento é o da privação das coisas desse mundo. O inferno torna-se, não os 

outros como em Sartre, mas o distanciamento do outro. Viver sem poder ao menos estreitar os 
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laços que o unem à natureza significa resignar-se.

Se no ensaio lírico Noces Camus representa o estado de unidade e o desejo 

por meio de uma cidade habitada pelos deuses, Tipasa, por outro lado, o percurso que revela o 

absurdo é um retorno dela e um confronto com o mundo, dessemelhante de Tipasa, o qual é 

identificado com um herói que habita e preza a cidade, um mito: Sísifo - o castigado dos 

deuses. Ele encarna a figura do homem propriamente absurdo que é aquele que assume sua 

condição conscientemente e por isso vive a lucidez, mas anseia viver a libertinagem do sol de 

Tipasa.

No limiar da escrita cronológica, entre Noces e Le mythe de Sisyphe, Camus 

escreve um artigo no jornal Alger Républicain intitulado “Oiseau privé” d’Armand Guibert 

em que, a partir de um escrito poético sobre o percuso da alma, fala da felicidade. Esse artigo 

escrito entre uma obra e outra parece expressar, de maneira simbólica, a passagem de Camus 

do lirismo de Noces para a reflexão do Absurdo de Le mythe de Sisyphe. Diz Camus:

“L’homme doit renoncer à ce mythe d’un oiseau qui lui serait privé, d’une joie éperdue et 

conseillière qui suffirait à remplir sa vie. Et la fin dernière de cet itinéraire, c’est une sorte de 

bonheur aride et magnifique, qui naît de cette constatation: ‘j’ai le bonheur de n’aimer pas ... O 

joie, posséder seul m’attire.” (PII, p.1337).

Camus retém neste artigo a visão de uma felicidade árida e magnífica, ou seja, 

felicidade que contempla um duplo movimento: o da união e da separação. Se Tipasa é a 

representação metafórica da unidade, Sísifo será a representação do divórcio porque 

contemplou a unidade, ou seja, ele identifica o absurdo porque busca a felicidade. O que Albert 

Camus diz em Le mythe de Sisyphe fixa essa idéia: “On ne découvre pas l’absurde sans être 

tenté d’écrire quelque manuel du bonheur” (MS, PII, p.197). O retorno de Tipasa traz um 

caráter, já presente nela, no entanto idílico, que é imprescindível na identificação do absurdo: a 
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consciência. Para Camus, o divórcio poderá ser identificado no mundo por meio da consciência 

que trazemos dele. Assim diz ele em Le mythe de Sisyphe: “si le mythe est tragique, c’est que 

son héros est conscient” (cf. MS, PII, p.196). Esse duplo caráter, apaixonante e trágico, árido 

e magnífico, desejoso por viver a intensidade dos prazeres e angustiado por não tê-los 

realizados em plenitude e que está presente em Sísifo, manifesta a tensão do homem presente 

em toda a obra camusiana que se desvela com a apresentação do absurdo em termos de 

sentimento e de noção.

Não haveria por que abordar o problema do absurdo em Camus nesse 

trabalho, se não fosse para dizer da felicidade e da relação homem-natureza. Por isso 

trataremos agora destes dois contextos em relação ao absurdo. Primeiro diremos brevemente o 

assunto do ensaio Le mythe de Sisyphe, depois exploraremos a noção de Felicidade unida ao 

Absurdo e as noções que o compõem.

1.1. O ensaio Le mythe de Sisyphe

A escrita do ensaio Le mythe de Sisyphe publicado em 1942 contém 

necessariamente traços de seu período histórico - principalmente da II Guerra Mundial - e de 

pensadores que orientaram seu pensamento, como Pascal, Montherlant, Kierkegaard, 

Nietzsche, Chestov, Husserl, Heidegger e Jaspers. O percurso de escrita não é uma mescla de 

pensadores e contextos, mas o cerne de um problema: o divórcio entre o homem e a phy,sis, o 

absurdo. Apesar da publicação em 1942, o problema do absurdo já é parte de um projeto de 

vida. Desde 1936, encontramos em seus Carnets um projeto que une os escritos filosóficos 

aos escritos literários como eleição de um problema e ensaio de soluções, quando cita: “Oeuvre 

philosophique: l’absurdité. Oeuvre littéraire: force, amour et mort sous le signe de la 
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conquête.” (C I, p.40). Entre ambos há uma tensão que Camus designa como impassível e sem 

comparações (cf. C I, p.40).

O problema que é ponto de partida de sua pesquisa é o Absurdo do qual são 

propostas três vias principais de investigação: sobre o raciocínio, sobre o homem e sobre a 

criação, tendo como desfecho do ensaio uma análise do mito de Sísifo e uma outra da obra de 

Franz Kafka. Foneticamente, Le mythe de Sisyphe aparece na língua original francesa como “le 

mythe décisif” numa semelhança de palavras e ao mesmo tempo de sentido que, tal qual 

acontece em qualquer língua, as palavras homofônicas são utilizadas como trocadilhos. O 

Absurdo para Camus não só é o mito, a situação ou a personagem, mas a decisão sobre a 

relação humana com a phy,sis.

A primeira via que Camus intitula como “un raisonnement absurde” discute 

o absurdo em dois âmbitos: o do sentimento e o da noção. Ambos são tratados por ele sob o 

olhar da consciência: um porque mina a consciência pelos sentimentos, o outro porque requer 

a tomada de consciência como meio de constatação. A segunda via, que se intitula “l’homme 

absurde”, diz respeito à humanidade porque é só para o homem que o absurdo é dotado de 

sentido. Nessa via, Camus analisa algumas características da humanidade como o donjuanismo, 

a comédia e a conquista, não enquanto moralidade, mas enquanto categoria cuja figura pode ser 

generalizada para a mesma humanidade. Ao encerrar esse capítulo dizendo que “ce monde 

absurde et sans dieu se peuple alors d’hommes qui pensent clair et n’espèrent plus.” (MS, 

PII, p.170), Camus reconhece no homem, e somente nele, a capacidade de discursar, de 

esclarecer o mundo, de criar, de transformar, o que significa um mundo dotado de sentido, 

enfim um mundo em que ele é livre e aberto às relações de união ou de separação. Camus 

coloca o acento sobre a humanidade sem prescindir da phy,sis, e por isso só o ser humano é 

capaz da estética, sendo ela um caminho de realização por poder dar sentido ao mundo, ao 
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próprio homem e à existência 108. Quando diz que é um mundo em que os homens pensam cla-

ro e não esperam mais nada significa dizer que é um mundo sem a passividade da espera, e 

com o benefício da ação. Esse percurso vem ao encontro da terceira via designada como “La 

création absurde” que mostra a estética como a criação humana dotada de sentido (e, ainda, 

capaz de concedê-lo) e dignidade à fidelidade do homem à existência, e que nos é apresentada 

ao dizer: “Ce n’est donc pas un romancier absurde qui nous parle, mais un romancier 

existentiel.” (MS, PII, p.187).

1.2. Felicidade e Absurdo: um caminho comum

Como já foi dito anteriormente, a noção de Felicidade na obra camusiana 

além de ser um conceito recorrente, permanece diante da realidade marcada pelo divórcio 

existencial: o absurdo. As quatro características da Felicidade (pertencer ao homem, ser 

metafísica, estar no campo do possível e requerer o labor), que excluem a noção de dom, 

encontram-se inseridas na realidade humana que é o lugar, por excelência, das relações. O 

sentido do devir é descoberto na realidade e não fora dela, sendo “este” mundo, “este” tempo, 

“esta” situação, “esta” humanidade que são vivenciados, e, por isso, é neste e para este 

homem que a Felicidade, enquanto noção, preenche-se de sentido. Segundo o mesmo processo, 

descobrimos o Absurdo como constituinte do mesmo caráter relacional do ser humano. Entre 

as partes envolvidas, entre o homem e a natureza, há um substrato que os torna unidos e é 

constituinte da relação: o Absurdo. A quadripartição da Felicidade, quando consideramos o 

aspecto relacional, incorre numa visão quadripartida do Absurdo, no que diz respeito ao 

caráter físico, metafísico, unidade e labor.

108 Camus diz isso sobre o homem, no entanto recusa, como acontece em Chestov, o acento exclusivo sobre 
uma das partes - e nesse sentido, sobre o homem exclusivamente. Se só há o homem como consideração do 
processo não há absurdo, o que incorre necessariamente na destruição do mundo.
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Quando dizemos do aspecto físico do Absurdo evocamos a relação do 

Homem com o mundo sensível, no âmbito do contato com o que lhe é apresentado, o mundo 

dos homens. Neste aspecto há um estranhamento presente na relação, como podemos 

perceber em Le mythe de Sisyphe:

“Les hommes aussi sécrètent de l’inhumain. Dans certaines heures de lucidité, l’aspect mécanique 

de leurs gestes, leur pantomine privée de sens rend stupide tout ce qui les entoure. Un homme 

parle au téléphone derrière une cloison vitrée; on ne l’entend pas, mais on voit sa mimique sans 

portée: on se demande pourquoi il vit. Ce malaise devant l’inhumanité de l’homme même, cette 

incalculable chute devant l’image de ce que nous sommes ... c’est aussi l’absurde.” (MS, PII, 

p.108).

O estranhamento não se dá apenas no mundo enquanto espaço físico, mas 

naquilo que o compõe como físico: tudo o que pode ser apreendido pelos sentidos. Podemos 

dizer que o aspecto físico é composto pelo material e pelo humano. Há ainda o aspecto 

relacional além do simplesmente físico, que é um universo de valores e que envolve o primeiro 

dos aspectos citados. É propriamente a este caráter que chamamos metafísico. O que já foi 

dito acima sobre o sentido do mundo, do homem, das coisas, enfim da phy,sis faz parte do 

universo em que o próprio ser humano é parte. Posto isso, poderemos logo mais explorar um 

entrelaçamento do Absurdo e da Felicidade enquanto consciência e sustentação.

O que chamamos metafísico diz respeito a algo comum à humanidade, ou ao 

Todo, que envolve os sentimentos e os valores pertencentes à espécie, como diz o autor:

“La constance d’un mouvement ou d’une répulsion dans une âme se retrouve dans des habitudes de 

faire ou de penser, se poursuit dans des conséquences que l’âme elle même ignore. (…) Il y a un 

univers de la jalousie, de l’ambition, de l’egoïsme ... Un univers c’est-à-dire une métaphysique et 

une attitude d’esprit.” (MS, PII, p.105).

Esses dois aspectos (físico e metafísico) sustentam os outros dois: o da 

unidade e o do labor. A unidade é que torna possível o encontro ou o desencontro. Ela é 
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propriamente o aspecto relacional do homem com a phy,sis. Isso quer dizer que o caráter de 

unidade não é apenas um caráter positivo, e menos ainda, um negativo excludente. Também 

não podemos dizer que em si está destituído de valor epistêmico, pois não podemos ignorar 

que ele é como uma arché. Por ser relação, está na origem, física e metafisicamente falando, das 

partes: é a relação do homem com a phy ,sis, ou seja, do homem com sua existência, do homem 

com o mundo, do homem com os outros homens. O intérprete Lionel Cohn observa num 

artigo sobre a leitura de Camus, a partir da filosofia de Emannuel Levinas, o caráter da unidade 

percebendo a manutenção das tensões que há entre as partes:

“Duas perspectivas são assim visadas, dois tipos de relações que implicam duas buscas: uma 

primeira busca, nostálgica, unitária, supõe um retorno a si mesmo; significa que algo nos falta, 

algo que aspiramos e que será possível de se identificar, de comunicar. Mas esta busca, primeira, 

significa que o Outro pode ser conhecido, absorvido pelo Eu, enquanto que numa segunda 

tentativa - a segunda busca -, o Outro permanecerá para sempre estrangeiro, deconhecido, 

inacessível ao Eu, fora de mim.” 109 

O caráter da unidade é porque une em dois sentidos: no de proximidade e no 

de distanciamento. Por fim, há um dado que é preciso considerar: o do labor. Pode parecer, 

segundo o senso comum, uma contradição falar de absurdo e labor. No entanto, o sentido 

profundo do labor está na consciência. Quando Camus afirma que “un homme devenu 

conscient de l’absurde lui est lié pour jamais” (MS, PII, p.121) não está categorizando 

moralmente o elo que o une à phy,sis, mas deixando claro que a noção do Absurdo inclui a 

tensão. O labor é expresso pela consciência, ou seja, não significa que o homem tenha que se 

esforçar para mantê-lo, mas para tornar-se consciente dele. Camus afirma em Le mythe de 

Sisyphe que o absurdo é o estado metafísico do homem consciente (cf. MS, PII, p.128).

A partir do que foi dito, podemos avançar em dizer que há um diálogo 

109 Lionel COHN, La signification d’autrui chez Albert Camus et chez Kafka - tentative de lecture de Camus et 
de Kafka d’après la philosophie d’Emmanuel Levinas, in: Albert Camus 9 (La pensée de Camus), p.102.
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inegável, a partir do ângulo da relação, entre o conceito Felicidade e Absurdo, pois ambos 

dependem essencialmente das partes que mantêm o diálogo e a relação, as núpcias e o divórcio. 

Ignorar essa relação seria prescindir das partes e com isso deslocar para uma delas o 

concernente a toda a realidade, deslocando assim o equilíbrio. Quanto a isso diz Camus numa 

crítica a Chestov: “Nous savons qu’il ne vaut que dans un équilibre, qu’il est avant tout dans 

la comparaison et non point dans les termes de cette comparaison. Mais Chestov justement 

fait porter tout le poids sur l’un des termes et détruit l’équilibre.” (MS, PII, p.124). A 

epígrafe de Píndaro, assinalada em seus Carnets e utilizada por ele na abertura de Le mythe de 

Sisyphe também carrega essa profunda marca da relação: “O mon âme, n’aspire pas à la vie 

immortelle mais épuise le champ du possible” (C I, p.200). O campo do possível é que deve 

ser esgotado, como dizíamos anteriormente: “esta” realidade, “este” mundo, “este” homem 

etc. Aspirar a uma outra realidade seria equivalente à resignação, à fuga da realidade, à 

valorização do “irreal”, ou ainda à ignorância, seria como prescindir da humanidade, dos 

homens ou do mundo para acessar ao que nada pode lhe dizer, ou em outras palavras, ao que 

não lhe dá sentido. Louis Faucon faz notar, a partir de uma análise dos Carnets, que Camus 

passa por três fases de escrita e maturação do ensaio Le mythe de Sisyphe 110 . Uma primeira 

marcada pela descoberta e pelo sentimento do Absurdo, um mal do espírito e seus aspectos 

insidiosos; uma segunda fase caracterizada pela noção do Absurdo e por sua relação com a 

esperança; uma terceira, que origina o título do livro - Le mythe de Sisyphe - o qual ele 

pretendia nomear “O Absurdo” ou “Tratado sobre o Absurdo”, marcado pela contextualização 

completa do mito sobre a obra, que evoca a responsabilidade do homem quanto à existência 111.  

O que nosso autor diz em um dos momentos finais desse ensaio, supra citado, “On ne 

découvre pas l’absurde sans être tenté d’écrire quelque manuel du bonheur” (MS, PII, p.197) 

110 Cf. Louis FAUCON. Le mythe de Sisyphe - commentaires. PII, p.1416.
111 Idem, ibidem, p.1416.
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apresenta-nos a intimidade dos conceitos: dois filhos da mesma terra.

Podemos vislumbrar um diálogo metodológico entre nosso autor e Epicuro 

no que concerne à presença comum dos dois conceitos. Epicuro, como já visto, por meio de 

sua teoria do conhecimento (designado por canônica), aplica de modo “empirista” 112 , ou me-

lhor, por meio da experiência sensível, o conhecimento. Encontramos de maneira análoga em 

Camus um apoio sobre a experiência sensível, ao ver que o mundo só lhe é presente porque é 

sensível, e é a partir dessa experiência que desenvolve a argumentação sobre a Felicidade e o 

Absurdo, conhecer então significa, num primeiro momento, fazer a experiência do sensível.

Como há uma proximidade entre a Felicidade e o Absurdo por meio da 

relação, não podemos deixar de considerar três aspectos importantes da Felicidade, vista pelo 

ângulo do Absurdo: o de que a Felicidade e o Absurdo fazem parte da mesma realidade (1), o 

de que a Felicidade depende da consciência (2) e o de que a Felicidade é a manutenção 

metafísica do Absurdo (3).

2. Felicidade e Absurdo: filhos da mesma terra

A Felicidade e o Absurdo são considerados num primeiro momento, tanto 

em Noces como em Le mythe de Sisyphe, a partir da experiência sensível. Ela proporciona ao 

homem o sentido relacional, tomado como união ou separação. Pierre Nguyen-Van-Huy, ao 

reler as linhas de Le mythe de Sisyphe em que nosso autor diz que não haveria problema para o 

homem se ele realmente fizesse parte do mundo - enquanto identificação - (cf. MS, PII, p.136) 

faz notar que:

112 Apesar do conceito estar deslocado da modernidade, utilizamos aqui para nos referir à experiência sensível.

90



“Estas linhas de O Mito de Sísifo nos introduzem ao coração do problema fundamental do homem 

camusiano: o problema união e separação. Diante do mundo que o cerca, ele se sente ao mesmo 

tempo familiar e estrangeiro, solidário e solitário. Uma alternância de amor e de ódio, de união e 

de separação governa suas relações com seu meio.” 113

Podemos falar em termos de união e separação, ou de núpcias e divórcio, 

porque ambos partem de uma mesma experiência sensível. Constatamos isso a partir da 

afirmação do ensaio Le mythe de Sisyphe: “Le bonheur et le l’absurde sont deux fils de la même 

terre.” (MS, PII, p.197). O que Camus chama nesse ensaio de “terra” nada mais é do que a 

interpretação próxima do tò pân e tò hólon epicurista, ou seja, o Todo e o Uno em termos de 

unidade, ou ainda, a visão da physis una. A percepção de que Felicidade e Absurdo são como 

duas faces de uma mesma moeda, ou dois filhos da mesma terra, apresentam o nível relacional, 

em que ambos denotam uma espécie de relação física ou sensível. A descrição que faremos um 

pouco mais adiante de que o Absurdo tem um primeiro aspecto temporal que é sensível e, por 

isso mesmo é descrito como o sentimento do absurdo, possui um mesmo sentido no que tange 

à Felicidade. O nível de comunhão no Uno, em termos de proximidade ou distanciamento, 

esclarece o que chamamos “relação” e os dois conceitos abordados de modo conjunto, por 

pertencerem à unidade, segundo a experiência sensível, falam-nos da primeira experiência do 

homem. Esse primeiro momento é abalizado pelos prazeres que o homem possui, experimenta 

ou “sente”, como em Epicuro, cujos prazeres são num primeiro instante motivadores da busca 

maior que é a felicidade. Por isso, nesse nível sensível, o absurdo é uma experiência de algo 

desconexo e, também, a ausência dos prazeres que isso acarreta. Observemos o que diz o 

autor:

“Quel est donc cet incalculable sentiment qui prive l’esprit du sommeil nécessaire à sa vie? Un 

monde qu’on peut expliquer même avec des mauvaises raisons est un monde familier. Mais au 

contraire, dans un univers soudain privé d’illusions et de lumières, l’homme se sent un étranger. 

113 Pierre NGUYEN-VAN-HUY, op.cit., p.21.
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Cet exil est sans recours puisqu’il est privé des souvenirs d’une patrie perdue ou de l’espoir d’une 

terre promise. Ce divorce entre l’homme et sa vie, l’acteur et son décor, c’est proprement le 

sentiment de l’absurdité.” (MS, PII, p.101).

No entanto o sensível não esgota o campo das relações, e, menos ainda, dá 

conta de explicitar a ocorrência do “divórcio”. A percepção de que há um divórcio, uma 

desconexão entre o homem e a phy,sis (o mundo, o outro e ele mesmo), depois de ter conhecido 

as “núpcias” com a mesma phy,sis, causa-lhe um desconforto e só. Muitos podem passar anos 

a aglomerar sensações sem que isso lhes seja ultra-determinante e culmine em conseqüências 

mais trágicas. Essas sensações produzem no homem o que Camus designou por “nostalgia”, 

que é traduzido pela vontade e desejo da unidade. Como não são suficientes as experiências 

sensíveis, há um outro nível que ele considera: o da consciência, conforme diz: “tout 

commence par la conscience et rien ne vaut que par elle.” (MS, PII, p.107).

2.1. Felicidade e Absurdo sob o olhar da consciência

Poderíamos dizer que o que dá sentido ao homem e à existência, às relações e 

à unidade, aos valores e ao labor é o seu estado de inserção no mundo. Mas isso não é verdade, 

pois se podemos falar de sentido é porque já interpretamos a phy,sis. Por isso, o pensamento  

camusiano pontua a importância da consciência. É ela quem oferece o sentido, e como tal pode 

ser interpretada enquanto anterioridade à noção de Felicidade e de Absurdo. Em um de seus  

primeiros escritos nos Carnets, Camus diz: “Ce n’est pas d’être heureux que je souhaite, mais 

seulement d’être conscient.” (C I, p.23), isso porque ambos, felicidade e absurdo, não 

encerram em si a solução das problemáticas da existência humana.

Em Epicuro, como vimos, a felicidade não se reduz a um estado, mas é o 

próprio exercício do filósofo, ao ponto de delimitar em um de seus fragmentos que nunca se 
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pode dizer ser jovem ou velho demais para filosofar, o que seria como dizer que se é jovem ou 

velho demais para ser feliz (cf. C.M. 122). Camus, de certo modo, dialoga com Epicuro ao 

dizer que a felicidade depende da consciência, e nesse sentido o absurdo também, por 

pertencer ao mesmo caráter relacional. Possui um relevo específico a afirmação de Camus: “il 

n’y a point de bonheur si je ne puis savoir. (...) Dans cet univers indéchiffrable et limité, le 

destin de l’homme prend désormais sons sens.” (MS, PII, p113), porque encontramos aqui 

uma dupla significação: sentido e ação. Podemos distinguir dois momentos do que ele designa 

“consciência”, que tornam-se claras somente a partir da percepção do absurdo. Um primeiro 

que é o momento da passagem da experiência ao sentido e um segundo que é a passagem do 

sentido à ação. Esses dois momentos apresentam a figura da própria filosofia, que para Camus 

possui um sentido prático, e preservadas as proporções, é semelhante ao pensamento de 

Epicuro no que tange ao seu cerne: conduzir o homem à sua realização. Isso significa que 

Camus vê a consciência como o exercício filosófico mais nobre pois requer a recusa da 

esperança resignadora ou a passividade da estagnação da confiança histórica, como já dissemos 

anteriormente. Diante disso nos perguntamos sobre como podemos dizer que é só a partir do 

absurdo que a consciência adquire sentido?

Na fase lírica de Noces encontramos uma evocação de descoberta e do 

sentido da felicidade do homem que se une à terrra e às coisas sensíveis. É a fase de perceber 

que o homem está unido ao seu mundo, ao seu tempo, à sua natureza. Esse estado de união é 

uma aproximação à noção de Felicidade, mais ainda que apenas à percepção de sua presença. 

No entanto o que motiva Noces é o êxtase, o encontro, a possibilidade, a realização (ainda que 

imperfeita). Com o retorno de Tipasa e o seqüente confronto com o mundo, a phy,sis antes 

vista sob um olhar lírico, deve ter seu sentido descoberto de maneira mais plena, caso contrário 

representaria uma fuga, ou um “salto” da realidade, o que acaba por deslocar o equilíbrio ou a 

93



harmonia mantidas entre o homem e a phy,sis. A busca incessante de Camus é por essa 

harmonia, como lemos em um de seus Carnets ao escrever sobre a filosofia que permeia o 

absurdo: “Mais cela ne m’empêche pas d’avoir (ou plus exactement de connaître) une 

philosophie de préférence: Ex: un juste équilibre entre l’esprit et le monde, harmonie, 

plénitude.” (C II, p.83). Isso não quer dizer que não haja consciência na fase lírica, no entanto 

é uma consciência latente que apenas “conheceu” a experiência da unidade sensível.

Quando falamos de consciência enquanto sentido significa o momento 

imediatamente posterior à experiência sensível que é a experiência traduzida em sentido. Há 

uma diferença, para Camus, entre “sentir” o divórcio do homem com seu mundo e de ter a 

consciência desse divórcio. Por isso, torna-se evidente afirmar que para o homem que tomou 

consciência do absurdo está atado a ele para sempre (cf. MS, PII, p.121). A consciência aqui é 

como uma chamada da razão sobre a experiência, que uma vez conhecida não pode ser 

desprezada. Posto isso, não podemos ignorar que a existência do absurdo ou da felicidade se 

dá sobre a noção de relação entre o homem e a phy,sis, e é por isso que o sentido do absurdo, 

pautado nessa relação, só aparecerá se não se consentir nele (cf. MS, PII, p.121), o que 

necessariamente seria suprimir uma das partes envolvidas na relação. É neste nível dos 

sentidos que podemos perceber a necessidade do envolvimento das partes, como diz nosso 

autor: “Sur le plan de l’intelligence, je puis donc dire que l’absurde n’est pas dans l’homme ... 

ni dans le monde, mais dans leur présence commune. Il est pour le moment le seul lien qui les 

unisse.” (MS, PII, p.120). 

O segundo momento da consciência é o da ação. Isso quer dizer que uma vez 

apresentado à razão, o sentido que as coisas tomam requerem um posicionamento. Não basta 

saber o que é a felicidade se ela não suscita em mim uma descoberta ou uma busca, nem saber o 

que representa o absurdo se não posso tirar dele razões práticas. Camus diz isso nos seguintes 
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termos: “Vivre sous ce ciel étouffant commande qu’on en sorte ou qu’on y reste. (...) On peut 

se demander cependant ce que cette notion contient de clair et tenter de retrouver par l’analyse 

directe sa signification d’une part et, de l’autre, les conséquences qu’elle entraîne.” (MS, PII, 

p.119). Como já analisamos atrás, quanto à noção de Felicidade que é explicitada pelo labor 

(identificada com a tomada de consciência), também aqui podemos perceber que a consciência 

se preenche de sentido no momento próprio de seu exercício. A experiência sensível se une 

aqui à experiência da consciência, e, nesse sentido, preenche sua vida prática ao tomar um 

caráter qualitativo. Diz Camus quanto a isso: “Un surnuméraire aux Postes est l’égal d’un 

conquérant si la conscience leur est commune. Toutes les expériences sont à cet égard 

indifférentes. Il en est qui servent ou desservent l’homme. Elles le servent s’il est conscient.” 

(MS, PII, p.150).

2.2. Felicidade metafísica como pilar do absurdo

A felicidade, descrita no capítulo II por suas quatro características, toma a 

forma em Le mythe de Sisyphe de pilar do absurdo. Como já visto, ela e o absurdo são dois 

filhos da mesma terra, nas palavras do autor, e como tal, torna-se a condição necessária para 

sustentar o que a experiência do divórcio faz romper. Camus falará para expressar isso de uma 

felicidade metafísica, enquanto algo que permeia a condição para além da nostalgia da união. Se 

o homem estivesse abandonado ao absurdo que constata, se somente o divórcio fosse o apoio 

de seus pés, não lhe caberia outra resposta senão o “desespero”. No entanto o que o mantém 

como um elo que une e ata o homem a ele é a felicidade, que não se limita às experiências 

sensíveis dela, mas significa a felicidade metafísica, comum a todos e identificada como valor. 

Diz o autor:
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“Toutes ces vies maintenues dans l’air avare de l’absurde ne sauraient se soutenir sans quelque 

pensée profonde et constante qui les anime de sa force. Ici même ce ne peut être qu’un singulier 

sentiment de fidelité. On a vu des hommes conscients accomplir leur tâche au milieu des plus 

stupides des guerres sans croire en contradiction. C’est qu’il s’agissait de ne rien éluder. Il y a 

ainsi un bonheur métaphysique à soutenir l’absurdité du monde.” (MS, PII, p.173).

A afirmação de Camus, de que há uma felicidade metafísica que sutenta o 

absurdo não parte simplesmente de uma lógica, mas de uma constatação. No âmbito sensível, a 

felicidade pode ser encontrada no mundo e nos prazeres naturais, no sol, no mar, na beleza dos 

corpos, na perspectiva humana a felicidade pode ser encontrada junto aos outros homens, no 

entanto, se pensarmos na perspectiva metafísica a felicidade parece não cultivar objeto, como 

diz Nguyen-Van-Huy:

“mas aquele que procura esta terceira forma de felicidade que chamamos metafísica parece não obter 

resposta (...) sua felicidade (para Sísifo) não consiste, com efeito, numa união com a natureza, com 

o homem, ou com um valor espiritual, mas em algo de negativo, o nada, o vazio, na ausência da 

união e da felicidade.” 114 

A felicidade metafísica, por meio da relação e da ausência, concretiza-se para 

oferecer ao homem a consciência de que as núpcias ou o divórcio falam de uma única e mesma 

relação. O que poderia ser identificado com um valor espiritual esvazia-se de valor para 

denunciar pela ausência a dependência do homem de sua existência e não de um outro lugar que 

não o mundo, um outro ser que não o homem, uma outra vida que não a que possui.

3. Relação Homem-Natureza e Absurdo

A imagem mais clara do Absurdo é, sob o aspecto da relação, o divórcio. Se 

a exaltação da felicidade física e sensível é concebida em Tipasa como “núpcias”, o desencanto, 
114 Pierre NGUYEN-VAN-HUY, op.cit., p.13-15.
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as decepções, a não-identificação consigo mesmo, com o outro e com o mundo são 

apresentados em Sísifo como “divórcio”, essa figura só pode ser aplicada no pensamento 

camusiano se se pressupõe a relação.

Assim como no conceito Felicidade, o pensamento sobre a relação homem-

natureza se esclarece a partir da proposição do pensamento do absurdo. Camus já esclarece em 

seus Carnets a importância dessa noção: “ma philosophie d’évidence c’est l’absurde (...) Le 

penseur heureux est celui qui suit sa pente - le penseur exilé celui qui s’y refuse” (C II, p.83). 

A evidência, o ponto de partida, ou como diz  Hélder Ribeiro, um dos intérpretes de Camus, 

“O absurdo é, então, apenas o ‘ponto zero’ ... aceitar o absurdo total do que nos rodeia é uma 

etapa, uma experiência necessária.” 115 . Esse passo da experiência necessária se dá porque o 

homem está inserido no mundo e esta é sua condição essencial. O suicídio, por exemplo, 

evocado como o maior dentre os problemas humanos, por estar intimamente ligado ao sentido 

da determinação da vida, representa a aniquilação do homem, e logo, a aniquilação do sentido, 

encontrada na maior das injustiças da existência humana: a morte - uma porta fechada. David 

Denton, ao analisar a filosofia camusiana nos ajuda a compreender esse caráter da relação ao 

dizer da “natureza da existência”: “O absurdo, então, não é uma qualidade ou uma 

característica posta em cada homem ou no mundo; é, todavia, o padrão da não-resposta dada 

ao homem pela natureza de sua existência.” 116 

O problema da relação homem-natureza é que ao mesmo tempo que o 

homem é um todo com a phy,sis como participante dela e pertencente a ela, ele é dela distinto 

ou seja, não é idêntico e nem se identifica imediatamente com ela (e muitas vezes, também, 

distante dela). O que constatamos a partir do absurdo, que diz respeito à relação, é que dele 

decorre quatro parâmetros esclarecedores do confronto homem-natureza: o desencanto, a não-

115 Hélder RIBEIRO, Do absurdo à solidariedade - a visão do mundo de Albert Camus, p.202.
116 David E. DENTON, The philosophy of Albert Camus - a critical analysis, p.28. 

97



identidade, o sentimento e o metafísico. Cada um deles ajuda-nos a compreender por que o 

homem está unido ao absurdo sempre (cf. MS, PII, p.121).

3.1. O desencanto

Podemos dizer que a experiência imediata do retorno de Tipasa é o que aqui 

designamos por “desencanto”. A própria palavra contém em si o significado: a perda do 

encantamento, cujo significado num primeiro momento é a descoberta do mundo estranho a si, 

um momento de ruptura ligado à frustração do desencontro com o mundo. Em Oran, outra 

cidade situada no norte da Argélia, Camus faz notar (como na metáfora de Tipasa):

“Forcés de vivre devant un admirable paysage, les Oranais ont triomphé de cette redoutable 

épreuve en se couvrant de constructions bien laides. On s’attend à une ville ouverte sur la mer, 

lavée, rafraîchie par la brise des soirs ... on trouve une cité qui présente le dos à la mer, qui s’est 

construite en tournant sur elle-même, à la façon d’un escargot.” (E, PII, p.818).

O confronto concreto do homem com o mundo (lugar da existência) é 

descrito por meio da metáfora de Oran. Essa cidade simboliza tanto o desejo de unidade e a 

liberdade oferecida pela phy,sis como a intervenção humana que cria o separação. Podemos 

dizer que a designação “desencanto” é a primeira sensação da phy,sis que se dá gratuitamente 

ao homem e do homem que lhe nega a relação, bem como dos artifícios que se incorporam ao 

mundo fazendo-o ser outra coisa que não ele e do homem que não mais se reconhece diante da 

artificialidade.

As edificações ou a artificialidade do homem não se dão pela phy,sis mas 

sobre ela, ou ainda, apesar dela, e esse é o agravante na percepção do absurdo. Não haveria 

como dizer que o homem que contempla a phy,sis retornará ao lugar de sua existência e o 

transformará, mesmo porque essa relação não é subjetiva. Se a relação homem-natureza fosse 
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assim, cada homem, especificamente, criaria “seu” mundo e isso lhe bastaria. Também não é 

esta relação autêntica, pois o homem constrói artifícios apesar da phy,sis e com ela não mais se 

identifica pois os artifícios tomam a forma de negação da própria phy,sis. Qual então a solução 

para esse distanciamento ou para esse não-reconhecimento? Sob este ângulo, há uma 

preocupação iminente em Camus, cuja discussão 117  não abordaremos aqui, que envolve o pro-

blema da solidariedade. A afirmação: “Le grand problème à résoudre ‘pratiquement’: peut-on 

être heureux et solitaire” (C II, p.83) coloca o ser solitário, no mesmo grau da figura do 

deserto118  (que representa  a  possibilidade de olhar com clareza a realidade que até então o ho-

mem estava imerso) e que não traduz um solipsismo, mas um olhar lúcido sobre as relações.

Podemos dizer ainda que o desencanto é a própria marca impressa pelo  

impacto provocado pelo confronto após a experiência sensível da natureza, tornando-se algo 

que não abandonará o homem, mas o perseguirá. Por isso ele é mais que uma percepção do 

estado do homem ou do mundo. Por ser a própria marca do impacto, é o início da constatação 

da verdade que corresponde ao olhar decepcionante. Num comentário sobre La Nausée de 

Jean-Paul Sartre, Camus reflete sobre os problemas do absurdo, e chega a dizer que seu 

interesse não é sobre o absurdo visto como um fim, mas como um começo, e o que importa 

não é sua descoberta, mas suas conseqüências (cf. PII, p.1419). Essa constatação do absurdo é 

dilacerante, e é como uma paixão, de modo que a palavra que utilizamos “desencanto” parece 

adequar-se a essas facetas da primeira constatação do absurdo: a estranheza, o confronto, o 

impacto e seu resultado que culmina na constatação de suas conseqüências.

117 A discussão em torno da relação entre a felicidade e o solitário, a felicidade e o solidário, aparecerá mais tarde 
em Camus, principalmente na obra romanesca, La peste e L’exil et le royaume, e no ensaio L’homme révolté.
118 O “deserto” é tema de um dos ensaios de Camus (PII, p.79-88) e tema recorrente em vários dos seus escritos, 
constituindo um dos problemas da existência humana.
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3.2. A perturbação

Falar de perturbação é dizer de algo que incomoda o homem. E é desse modo 

que o absurdo se apresenta ao homem, como um incômodo do qual nada pode dizer de 

imediato. Isso fica claro quando lemos em Camus: “Vivre sous ce ciel étouffant commande 

qu’on en sorte ou qu’on y reste.” (MS, PII, p.119). O sentido da perturbação é que ela sempre 

requer uma ação. Como o absurdo é tratado por Camus em termos de relação, não podemos 

prescindir dele pois se incorreria em covardia, apresentada com todas as suas facetas: a fuga da 

realidade pela confiança histórica, ilusões, resignação, esperança, inércia, salto epistemológico, 

suicídio etc. Esse estado de perturbação podemos dizer que é a constatação da não-

identificação do homem à phy,sis. Tudo poderia ser resolvido se o homem estivesse 

reconciliado com o mundo, no entanto essa reconciliação significaria reduzir o mundo a ele (cf. 

MS, PII, p.110) o que se torna impossível por causa da distinção entre o mundo e o homem já 

comentada acima. Diz ainda Camus: “si j’étais arbre parmi les arbres, chat parmi les animaux, 

cette vie aurait un sens ou plutôt ce problème n’en aurait point car je ferais partie de ce 

monde. Je serait ce monde auquel je m’oppose maintenant...” (MS, PII, p.136). Essa 

constantação mostra como a perturbação toma a forma da não-identificação entre o homem e o 

mundo e mais que um estranhamento há um problema de identidade na relação.

O encontro com o mundo depois de Tipasa é o confronto perturbador, ou o 

Absurdo segundo sua etimologia (o que se torna estridente e que fere os ouvidos), determinado 

por uma estranheza que reconhece um mundo avesso ao homem por estar o homem avesso a 

ele, viver nele apesar dele. Georges Pascal, segundo a mesma interpretação de Nguyen-Van-

Huy, em relação à busca da unidade, afirma:

“A existência humana é absurda, não porque a sociedade a fez assim, mas por causa do abismo que 

separa o que homem espera do que lhe é dado. O homem, com efeito, gostaria de viver num 
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mundo que lhe fosse familiar, ou seja, naquele que ele se sentisse nele, mas ele não pode 

compreender o mundo no qual ele vive ... Há no homem uma ‘nostalgia de unidade’, ‘um apetite 

de absoluto’ que o mundo não pode satisfazer ...” 119 

A phy,sis intacta de Tipasa que torna-se o que é, que faz o homem se tornar 

o que é (cf. N, PII, p.58), que faz as ruínas tornarem-se pedras novamente (N, PII, p.56), é 

contradita no momento do encontro com o mundo que lhe é estranho pelo simples fato de ser 

a manifestação de sua intervenção. Essa dificuldade de encontro, ou ainda o confronto, é dita 

por Camus nos seguintes termos:

“Un degré plus bas et voici l’étrangeté: s’apercevoir que le monde est ‘épais’, entrevoir à quel 

point une pierre est étrangère, nous est irréductible, avec quelle intensité la nature, un paysage peut 

nous nier. Au fond de tout beauté gît quelque chose d’inhumain et ces collines, la douceur du ciel, 

ces dessins d’arbres, voici qu’à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les 

revêtions, désormais plus lointains qu’un paradis perdu. L’hostilité primitive du monde, à travers 

les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus puisque 

pendant des siècles nous n’avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement 

nous y mettions, puisque désormais les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde 

nous échappe puisqu’il redevient lui-même.” (MS, PII, p.107-108).

O desencantamento e a perturbação causam no homem um certo desejo de 

unidade. Eles favorecem o desejo muito mais que todas as edificações intelectuais por 

manifestarem em si uma nostalgia e uma possibilidade de realização. É como nos diz o próprio 

autor em termos de absurdo:

“L’Église n’a été si dure pour les hérétiques que parce qu’elle estimait qu’il n’est pas pire ennemi 

qu’un enfant égaré. Mais l’histoire des audaces gnostiques et la persistance des courants 

manichéens a plus fait, pour la construction du dogme orthodoxe, que toutes les prières. Toutes 

proportions gardées, il en est de même pour l’absurde. On reconnaît sa voie en découvrant les 

chemins qui s’en éloignent.” (MS, PII, p.189).

Podemos com isso dizer que há uma busca maior pela unidade diante do 

119 Georges Pascal, Albert Camus ou le philosophe malgré lui, in: VVAA. Albert Camus et la philosophie, 
p.179-180.
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divórcio, o que nos remete primeiramente à nostalgia. Isso só é possível porque absurdo está 

no âmbito da relação, o que nos faz crer que é na manutenção da relação entre o homem e a 

phy,sis, e mais ainda na ação, que Camus afirmará como advinda da busca da unidade, que 

poderemos falar da possibilidade da ataraxía, ou na interpretação de Camus, “le bonheur des 

pierres” (HR, PII, p.441). Essa “felicidade” que em princípio parece ser uma felicidade 

estática não representa a cessação e sim o prolongamento, a ausência da dor e da perturbação 

não é a conclusão da obra do espírito humano, mas sua busca.

3.3. O sentimento do Absurdo e o Absurdo metafísico

Camus distingue o sentimento do absurdo e a noção de absurdo. Para 

compreender isso, primeiramente devemos dizer que o absurdo na obra de Camus não é a 

conclusão da obra, como dissemos acima, mas é propriamente a dúvida metódica, como ele 

mesmo diz:

“Quand j’analysais le sentiment de l’Absurde dans Le mythe de Sisyphe, j’étais à la recherche d’une 

méthode et non d’une doctrine. Je pratiquais le doute méthodique. Je cherchais à faire cette ‘table 

rase’ à partir de laquelle on peut commencer à construire.” (MS, PII, p.1342-1343).

O “ponto zero” sobre o qual pode ser construído qualquer edifício é essa 

constantação do absurdo enquanto sentimento e noção, ou ainda, enquanto experiências do 

homem e tomada de consciência sobre elas. Num primeiro momento ele é reconhecido pela 

não-identificação, ou ainda pela “estranheza”, e esse reconhecimento é experimental, ou 

melhor, “prático”. O conhecimento dos homens e do mundo se dá de maneira “prática”, 

mesmo permanecendo ainda desconhecidos. Podemos dizer que o absurdo é um 

reconhecimento “prático” da realidade que cerca o homem, como um mistério, pois 

constantemente conhecido pela vivência, pelos dias que transcorrem, pela experiência dos 
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homens, ainda não é desvendado por inteiro. Por exemplo, podemos conhecer uma cidade em 

ruínas por freqüentá-la por vários dias, conhecer os lugares das pedras, os caminhos e vielas 

que existem por entre seus rochedos, e isso se dá de maneira prática, mas depois de um tempo 

distante dela suas pedras estarão mais unidas à natureza do que pela última vez que a vimos e 

certamente ela ainda guardará segredos de um desconhecido presente. Do mesmo modo o 

sentimento do absurdo é assim, segundo afirma Camus: 

“Il est certain qu’apparemment, pour avoir vu cent fois le même acteur, je ne l’en connaîtrai 

personnellement pas mieux. Pourtant si je fais la somme des héros qu’il a incarnés et si je dis que 

je le connais un peu plus au centième personnage recensé, on sent qu’il y aura là une part de 

vérité.” (MS, PII, p.105-106).

O absurdo só nos diz alguma coisa porque necessariamente aproxima o 

homem da phy,sis, nesse caso pelo confronto de ambos, e, de um modo negativo, 

principalmente na relação do homem consigo mesmo e com o mundo. Pierre NGuyen-Van-

Huy 120 faz notar que para Camus esse confronto é uma constatação que reflete a busca da uni-

dade primordial do homem que sofre sua ausência.

No plano dos sentimentos identificamos simplesmente o absurdo na 

“espessura” ou “densidade” do mundo. Já o plano da inteligência requer a “consciência”. Essa 

passagem do plano dos sentimentos para a consciência está retratada nos Carnets:

“Parvenu à l’absurde, s’essayant à vivre en conséquence, un homme s’aperçoit toujours que la 

conscience est la chose du monde la plus difficile à maintenir. Les circonstances presque toujours 

s’y opposent. Il s’agit de vivre la lucidité dans un monde où la dispersion est la règle. (...) Le 

problème est là. Il faut justement la concilier avec le monde.” (C II, p.19-20).

No plano da inteligência ou da consciência, o absurdo esclarece a relação do 

homem com a phy,sis e com isso oferece a ele a oportunidade da lucidez, o que não ocorre 

necessariamente no plano dos sentimentos, cuja marca é a estranheza. Como o que importa 

120 Pierre NGUYEN-VAN-HUY, op.cit., p.50.
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para Camus não é esclarecer ao homem o campo das descobertas, mas o das conseqüências, o 

absurdo metafísico torna-se especificamente a relação necessária (porque é constatação e 

tomada de consciência) da qual pode ser extraída a lucidez da condição humana. Se para Le 

mythe de Sisyphe o absurdo é o estado metafísico do homem consciente (cf. MS, PII, p.128) é 

porque ele consegue manter o único elo que sustenta a humanidade: a possibilidade de 

encontro do homem com a phy,sis, e como diz nosso autor: “Et quand suis-je plus vrai et plus 

transparent que lorsque je suis le monde?” (C I, p.22).

Camus não tenta esclarecer em absoluto o absurdo, o divórcio existencial, a 

condição humana. Todas essas coisas são apresentadas na única tentativa de dar sentido à 

existência. A constatação e consciência do absurdo conduzem o homem a uma tomada de 

consciência de sua existência numa espécie de “filosofia do relativo”, segundo a interpretação 

de Maurice Weyemberg121, que vê na obra de Camus uma recorrência a muitos conceitos, como 

“equilíbrio”, “limite”, “medida” etc. como uma exclusão da pretensão do saber absoluto.

Se podemos falar de um divórcio é porque supomos um mínimo de relação 

entre o homem e a phy,sis. Nesse sentido, a existência, como o mito que origina a obra, é trágica 

pela necessidade da manutenção da tensão. Isso acontece porque o homem preserva dentro de 

si, por meio da consciência, um desejo da unidade que pode ser a estética, a arte, o amor, a 

solidariedade, o crime, o castigo etc. como afirma Nguyen-Van-Huy em seu estudo sobre a 

metafísica em Albert Camus, “em uma palavra, o ato da vida é somente uma atividade para 

abrandar esta melancolia e estancar esta sede de unidade.” 122  Neste jogo, nem o sentimento 

nem a noção do absurdo podem ser ignorados: o sentimento porque oferece ao mundo as 

experiências, a vivência das situações e da própria relação, e, nesse sentido, jamais é 

121 Cf. Maurice WEYEMBERG, Camus et le génie du consentement, in: VVAA, Albert Camus et la 
philosophie, p.121.
122 Idem, ibidem, p.52.
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apreendido totalmente pela consciência; por outro lado, a consciência oferece a clareza ao 

homem, concede-lhe a compreensão dos fenômenos o que os sentimentos e a vivência não 

podem dar-lhe.

3.4. O Absurdo metafísico

Dizemos que o absurdo é metafísico porque não podemos tratá-lo de 

maneira lógica em absoluto, ainda mais porque a lógica por si o contradiz. Também ele não 

pode ser abordado prescindindo da lógica, pois ela é que auxilia em sua compreensão. Sendo 

assim, não temos como analisar o absurdo em toda a sua extensão e complexidade (e nem é 

essa a pretensão de Camus), mas perceber que ela não pode residir no mundo e nem no 

homem, mas na presença comum de ambos, e é por isso que uma possibilidade de encontro da 

felicidade não pode ser encontrada senão na descoberta da relação.

Quando Camus nos diz “qu’est-ce que le bonheur sinon le simple accord 

entre un être et l’existence qu’il mène? Et quel accord plus légitime peut unir l’homme à la vie 

sinon la double conscience de son désir de durée et son destin de mort?” (N, PII, p.85) é 

porque isso traz a presença comum daqueles que estão envolvidos na relação, ou seja, o 

homem e a phy,sis em seus diversos aspectos: o homem diante do mundo quando não encontra 

nessa relação a unidade desejada e por tantas vezes nega-o a si mesmo; o homem em relação ao 

homem diante da constantação das guerras, dos totalitarismos, entre outros; o homem em 

relação à sua existência, ao deparar-se, por exemplo, com a finitude.

A proximidade e intersecção entre o absurdo e a relação homem-natureza 

ocorre pela negação da unidade. Como a centralidade do problema para ele não está no ser, mas 

no proceder, não lhe convém analisar, mas constatar, tomar consciência. Poderíamos dizer que 
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Camus funda com isso uma espécie de “moralismo”. Utilizamo-nos da analogia para dizer que, 

aos moldes de Epicuro que centralizava, segundo seus escritos, a preocupação filosófica sobre 

a autárkeia e a ataraxía, Camus funda seus escritos sobre a ação diante do absurdo constatado 

e inerente à natureza humana, não julga-o, mas permanece na constatação para que a partir da 

consciência saiba como lidar com aquilo que constata, pois o saber ou a ciência não lhe garante 

a posse do mundo, de si mesmo e de sua condição. (cf. MS, PII, p.112). A preocupação com a 

condição humana no que concerne à relação é ainda tratado por Camus nos seguintes termos: 

“Le monde absurde d’abord ne s’analyse pas en rigueur. Il s’évoque et il s’imagine. Ainsi ce 

monde est le produit de la pensée en general, c’est à dire de l’imagination précise. C’est 

l’application à la conduite de la vie et à l’esthétique d’un certain principe moderne. Ce ne pas 

une analyse.” (C II, p.81). O absurdo, lançando o homem ao universo das conseqüências, 

possibilita a contigüidade da existência à phy,sis pela relação criada como um elo entre as 

partes.
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Considerações finais acerca

da existência, da felicidade e da relação homem-natureza



O percurso transcorrido até aqui marca os escritos de juventude de Albert 

Camus, e especificamente o diálogo estabelecido com Epicuro. Por isso no primeiro capítulo 

explicitamos, segundo o interesse e a contribuição para o desenvolvimento do pensamento 

camusiano, a noção de Felicidade para Epicuro e como se dá a relação homem-natureza. A 

Felicidade, como vimos, não é um conceito estático e nem um fim teleológico, mas segundo sua 

própria dinâmica inclui a noção de labor. Essa visão epicurista parte de uma constatação 

sensível da phy,sis, na qual o homem dela participa. Epicuro funda sua Ética baseado na Física, 

de modo que as relações do homem com o mundo, com os outros homens e consigo mesmo 

dependem do estudo da Natureza (cf. M.P. XII). Com esses fundamentos estabelecidos, 

iniciamos o segundo capítulo apresentando o diálogo que Camus estabelece com Epicuro e 

algumas influências que este filósofo exerce sobre o nosso autor no que tange ao conceito 

Felicidade e à relação homem-natureza. Depois prosseguimos com um de seus primeiros 

ensaios, Noces à Tipasa, para apresentar como o pensamento sobre os dois objetos se funda, 

numa primeira visão em um lirismo. Como já visto, a Felicidade e a relação homem-natureza 

neste ensaio de juventude traz consigo a importância da percepção sensível da phy,sis, que o 

conduzirá à tomada de consciência dela. Tudo isso configura, para Camus, o campo do 

desenrolar da existência. O terceiro capítulo avança para dizer que entre a primeira percepção 

da phy,sis em Noces, ainda de maneira idílica, até a tomada de consciência em Le mythe de 

Sisyphe, o homem percorre o caminho do sensível ao metafísico. O primeiro ensaio nos 

apresenta de modo relevante a Felicidade e o segundo o Absurdo. Ambos sustentam, mesmo 
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que de maneiras distintas, a importância de não se prescindir do homem ou da phy,sis, pois a 

existência se realiza por meio de sua presença comum. Assim posto, podemos considerar a 

pertinência do conceito Felicidade e da relação homem-natureza no quadro da existência 

humana.

Se o problema camusiano não se encontra nas partes, e nem em sua análise, 

mas sobretudo na ação ou nas conseqüências, podemos dizer que é um problema estruturado 

sobre a ética. A ruptura da relação, bem como suas conseqüências, a culpabilização do homem 

ou do mundo, a fuga, o suicídio, o homicídio etc. estão firmados “neste” tempo e “neste” 

espaço, ou seja, se dão primeiramente no e pelo presente que é o “agora”, em que o homem 

vive, as coisas acontecem, o ser humano ascende ao conhecimento e se dá a conhecer. Desse 

modo, o presente, bem como “este” mundo, é o lugar do ser humano, do mundo, da natureza, 

do belo. Para Camus, “tout être beau a l’orgueil naturel de sa beauté et le monde aujourd’hui 

laisse son orgueil suinter de toutes parts.” (N, PII, p.58) Não há o que esperar ou o que 

projetar em outro lugar, em outra parte. É propriamente “este” mundo o lugar da busca de 

realização e negá-lo seria negar a unidade que o impulsiona. Por isso mesmo, a filosofia de 

Camus é um “au-delà du nihilisme” 123 . Não há substrato em soluções de problemas pela 

confiança históri-ca, ou extra-histórica. O único espaço capacitado para a Ética é o que já lhe 

foi dado.

Camus diz em seus Carnets “je suis heureux dans ce monde car mon 

royaume est de ce monde” (C I, p.22). O reino que é deste mundo interpela seu leitor a buscar 

a legitimação de sua existência, não só no presente histórico, mas neste mundo presente. O 

tempo e o espaço se dão na existência imediata do ser humano. Não há mediação para ela. Se 

podemos falar de uma mediação, esta ocorre a partir da existência na descoberta de um lugar 

123 Este texto se refere ao último capítulo do ensaio L’homme révolté.
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(tópos 124 ) que manifesta em si a felicidade e o absurdo, o qual designamos por phy,sis, para ne-

la afirmar a dita existência. Albert Camus marca em seus Carnets: “ne pas se séparer du 

monde. On ne rate pas sa vie ...” (C III, p.37-38). Isso nos mostra que o lugar da existência é o 

estado no qual a relação é possível. Por isso, a revolta do homem contra o mundo se dá diante 

da unidade dele desejada, ou como diz Camus, (o revoltado) “se dresse sur un monde brisé 

pour en réclamer l’unité.” (HR, PII, p.435).

O que está associado à idéia de existência para Camus é a reclamação da 

tomada de consciência, como urgência e primeiro passo do processo de encontro da felicidade, 

como vimos. Diz ele: “Une prise de conscience naît du mouvement de révolte” (HR, PII, 

p.424). Por isso mesmo, do sentimento do absurdo às núpcias há uma dialética em que a 

revolta é a desencadeadora do processo, como ele mesmo diz: “la conscience vient au jour avec 

la révolte” (HR, PII, p.424). E esta revolta só nasce quando o homem encontra um valor, um 

elo para a unidade, um absoluto, ou como diz Camus em L’homme révolté, “le bien suprême” 

(HR, PII, p.424). Por isso, um dos problemas da Ética está na suspensão do absoluto, pois o 

homem em situações extremas de sua existência acaba por eleger aquilo que lhe oprime como 

um absoluto pelo qual ele se revolta, e que em última instância torna-se o mundo.

O reconhecimento do mundo como único lugar de salvação, traz o conflito 

entre a sede de unidade e a separação existencial do homem, entre a nostalgia profunda e o 

desarrazoamento do mundo: esta é a constituição do drama humano. É um drama porque ao 

mesmo tempo em que o homem tem o desejo do absoluto, ele se vê obrigado a suspendê-lo 

para transpor o limite imposto. Sem o limite, o homem reclama o poder para si, tornando-se 

senhor de si e desejando ser senhor do outro. Disso nascem os solipsismos e os totalitarismos, 

por exemplo, entre outros problemas. Disso também decorre a liberdade, pois não há liberdade 

124 O conceito tópos utilizado por Epicuro para situar o homem, como um lugar em que as coisas se constituem 
está aqui colocado para ressaltar a importância desse “lugar” segundo a noção epicurista.
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sem regras, no acaso, na suspensão absoluta dos valores. Camus ao falar de Nietzsche e de 

Sade discute essa problemática. Ao falar de Nietzsche diz: “Il n’y a de liberte que dans un 

monde où ce qui est possible se trouve défini en même temps que ce qui ne l’est pas. Sans loi, 

point de liberté. Si le destin n’est pas orienté par une valeur supérieure, si le hasard est roi, 

voici le marche dans les ténèbres, l’affreuse liberté de l’aveugle.” (HR, PII, p.480). Na análise 

sobre Sade, ele verifica que “désirer sans limites revient aussi à accepter d’être désiré sans 

limites (...) La loi de ce monde n’est rien d’autre que celle de la force; son moteur, la volonté de 

puissance.” (HR, PII, p.452). Mas esse mundo sem limites de Sade não tem ressonância entre 

os homens. Como nas tragédias gregas, o limite por ser como tal é instransponível (caso 

contrário não seria limite) e nele está previsto a tentativa de transgressão. Por exemplo, Sísifo 

quando desafia os deuses é obrigado a carregar sua pedra para o cume da montanha todos os 

dias; Prometeu quando rouba o fogo é castigado. Ambos tentaram transgredir o limite. Esta 

tentativa está dentro do possível e do previsível para o limite, mas transpô-lo de fato não o 

fizeram. Nisto consiste o drama humano: delinear-se dentro do limite da existência.

Poderia parecer vazio e caótico preservar apenas uma visão negativa do 

Absurdo. Camus, como já foi afirmado, toma-o como ponto zero, a tábua rasa sobre a qual 

inscreverá todo o restante de seu pensamento, sobretudo o caminho da realização: a revolta. 

Após o encontro com a Felicidade e a phy,sis em Tipasa, a descoberta do Absurdo, Camus 

propõe um olhar sobre a revolta, pois nela propriamente o homem encontra sua existência. 

Podemos dizer que a revolta é um caminho para as núpcias. Só após percorrer esse caminho, 

ele retorna a Tipasa na qual, pela lucidez, encontrará a phy,sis.

Camus é considerado entre alguns como “moralista”, e segundo o estudo de 

Manuel da Costa Pinto 125, um ensaísta conforme a tradição dos moralistas franceses desde os 

125 Cf. Manuel da Costa PINTO, Albert Camus: um elogio do ensaio, p.15-32.
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séculos XVI e XVII (como Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld) cuja perspectiva apresenta 

características de ensaísmo, de subjetividade como horizonte de representação, de ficção-

reflexão conjugadas – ou nas palavras de Camus: “só se pensa por imagens, se queres ser 

filósofo, escreva romances.” (C I, p.23).

Outros estudos colocam o pensamento de Camus entre os pensadores 

humanistas. Essa discussão entre o moralismo e o humanismo não são pertinentes aqui, mas é 

necessário perceber com isso que há uma preocupação de Camus em relação ao homem. Para 

Camus, designado por alguns como um humanista “não-religioso”, o sentido do “humanismo” 

está na consideração do próprio homem enquanto existência, “ex-sistência”, ou seja, um ser-

para-fora-de-si, aquele que subsiste no outro. A figura da alteridade em Camus é um dado 

elementar para o estudo da noção existencial. É na discussão sobre o termo “existência” que 

encontraremos fundamentos para falar do humanismo que, para nós, possui quatro traços 

importantes: a existência enquanto “fora-de-si”; a existência em oposição a uma idéia dirigida 

pelo essencialismo; a existência enquanto realidade vivida, atual; e a existência enquanto ser 

independente do conhecimento, que combate a idéia do cartesianismo.

Para Camus, estes conceitos não são encontrados em um índice de 

elaboração crítica. Camus nunca trabalhou de forma sistemática, e até combateu os sistemas, 

que a seu ver parecem conter um envolvimento com o retrocesso da humanidade e a destruição 

dela ao executar as ações do pensamento. Em suas Lettres à un ami allemand ele afirma essa 

indignação quanto ao sistema totalitário alemão e sua filosofia na quarta carta dizendo:

“C’est qu’en chemin vous avez abandoné la lucidité et trouvé plus commode (vous auriez dit 

indifférent) qu’un autre pensât pour vous et pour des millions d’Allemands. Parce que vous étiez 

las de lutter contre le ciel, vous vous êtes reposés dans cette épuisante aventure où votre tâche est 

de mutiler les âmes et de détruire la terre.” (LA, PII, p.240-241).
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Camus pensa o homem como um ser-para-fora-de-si, com isso a realização 

da existência torna-se inviável em si e para si mesma. O deter-se em si mesmo, exclusivamente, 

rompe com a harmonia, causa um desequilíbrio, e o homem não pode encontrar-se no 

desequilíbrio, ou nas palavras do próprio autor, na desmedida, além do limite. Isso constitui  a 

justiça da phy ,sis. No nível da humanidade, o que o senso comum chama “individualismo” nada 

mais é que a ruptura e transposição dessa justiça da phy,sis em relação à alteridade. Esse 

sentido da existência da alteridade é dita por Camus em termos de solidariedade quando diz: “il 

faut que les hommes soient francs (le mensonge brouille les choses), libres (on ne communique 

pas avec des esclaves). Il faudra enfin qu’ils sentent autour d’eux une certaine justice.” (PII, 

p.1425-1426). O contexto da absurdidade do mundo é a tentação deste homem em direção ao 

desespero. Calígula é a expressão mais direta daquele que vive para si. Ele não encontra nada 

que o satisfaça, por isso quer o impossível, quer aquilo que o leve a “escapar” das garras desta 

existência; e isso só se consegue exterminando os que estão em torno de si mesmo. O grito de 

Calígula, ao ver que não pode se encontrar no mundo, desejando a Lua, é traduzido na vontade 

de poder sobre o impossível que transgride o limite humano, sobrepondo-se ao outro. O 

desfecho da tragédia Caligula é a revolta do poder que ele próprio corrompeu. Esta cena, em 

que o Imperador se olha no espelho, chorando, vem seguida da fala: “Je sais pourtant, et tu le 

sais aussi (il tend les mains vers le miroir en pleurant), qu’il suffirait que l’impossible soit. 

L’impossible.” (C, PI, p.107). A cena deste que tenta transgredir o limite em busca do 

impossível se repete na história. Não é diferente na peça Le Malentendu, quando em seu 

desfecho, Marta evita qualquer contato humano ao se dar conta de seu limite: “Ne me touchez 

pas, je vous l ái dejà dit. À la pensée qu’une main humaine puisse m’imposer sa chaleur avant 

de mourir ... je sens toutes les fureurs du sang remonter à mes tempes.” (M, PI, p.177). 

Certamente, para Camus a existência humana torna-se deslocada sem o outro.
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Se o outro é parte da existência do si, e esta existência aparece na relação 

homem-natureza, como seria possível uma essência humana prévia? Camus se coloca, em 

parte, contra uma idéia essencialista ao ver que o homem “É” “sendo”, ou seja, inclui a noção 

de “devir”. O homem compartilha com todos os outros seu espírito, sua existência (cf. PII, 

p.432), de modo a não tornar vã sua experiência do mundo. Se há um caminho que conduz ao 

encontro de sua existência é o da phy,sis que, mais tarde em L’homme révolté, nosso autor 

abordará sob o tecido da solidariedade, ao firmar o conceito de Revolta, como afirma: “Dans la 

révolte, l’homme se dépasse en autrui et, de ce point de vue la solidarité humaine est 

métaphisique” (HR, PII, p.426).

Essa idéia de uma essência a partir da existência, tão marcada em Sartre, 

perfaz a obra de Camus, mas não só. O devir não é para ele o único fator determinante da 

essência humana: há um devir, mas também há uma natureza, conforme vimos. Ao mesmo 

tempo carente da felicidade e desmedido, o homem não encontra-se em meio à sua criação: um 

mundo sem fronteiras para sua existência. A mudança será possível se houver um esforço 

humano que lhe faça perceber a necessidade dos homens e do mundo. Se assim não o fosse, 

bastaria a confiança histórica que lhe moveria rumo à transformação, acreditando ser isso algo 

comum a todos devido à essência prévia. A existência para Camus admite uma “natureza 

humana” como considerava os gregos. Há para ele um algo metafísico, e por isso comum a 

todos, que contraria as filosofias históricas. Isso o conduz a uma proposição da revolta, com 

bases nessa noção de natureza humana, como pensavam os gregos e distinta do pensamento 

contemporâneo (cf. HR, PII, p.425). O ser humano não é de todo fixidez e nem movimento. É, 

ao mesmo tempo, movimento e fixidez. Para ele, os gregos são tomados como exemplo da 

consideração de uma natureza que abrange o homem, e por isso podemos encontrar um nível 

relacional, como diz: “on ne peut dire que l’être n’est qu’existence... L’être ne peut s’éprouver 
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que dans le devenir, le devenir n’est rien sans l’être.” (HR, PII, p.699).

Camus, conforme às fontes helenistas e aos modos epicuristas, tem presente 

que a existência é curta e há necessidade de se extinguir o campo das possibilidades rumo à 

felicidade, por isso não há um substrato preconcebido para o homem e nem nada além dele 

mesmo, do seu mundo e de sua natureza. Sua Ética torna-se a busca da felicidade traçada sobre 

o caminho da phy,sis que significa deter-se em sua existência, em seu mundo e com os seus. 

Epicuro afirmava que não há o que temer quanto aos deuses ou quanto à morte, e por isso não 

há o que esperar. Diz o filósofo: “não há realmente nada de terrível na vida para quem tem 

consciência clara de que nada existe de terrível na cessação da vida.” (C.M. 125). De certo 

modo Camus aproveita-se dessa afirmação para dizer que o sentido do absurdo ou da 

felicidade começa pela consciência, como já visto. Ele também firma seu pensamento sobre as 

sensações, e assim, toda esperança parece não conter sentido. Ele afirma, que

“s’il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas tant dén désespérer que d’espérer une autre 

vie, et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci ... l’espoir, au contraire de ce qu’on croit, 

équivaut à la résignation. Et vivre, c’est ne pas se résigner.” (N, PII, p.76).

Viver essa vida é para o homem a melhor forma de realizar sua existência 

pois não há como esperar transformações ou mudanças sem o protagonismo do sujeito. 

Portanto, a forma com que a existência se dá é pela presença contínua a si mesmo. Diz ele: “Je 

ne sais pas ce que je pourrais souhaiter de mieux que cette continuelle présence de moi-même à 

moi-même.” (C I, p.23).

A existência para Camus significa também a própria realidade vivida, a 

realidade atual. Não poderíamos ter outra compreensão de sua obra, caso contrário não 

compreenderíamos a figura-símbolo de Sísifo. A afirmação categórica de Camus ao dizer que 

seu reino é deste mundo traz a compreensão de que não há outra realidade como objeto de 
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busca ou finalidade, sendo que isso para ele eximiria o homem de um encontro com a 

felicidade. Sísifo, ao ser condenado pelos deuses a rolar seu rochedo incessantemente para o 

alto da montanha não está além de seu trabalho rumo ao encontro de uma outra realidade que 

pudesse lhe aliviar sua atualidade. Para Camus, ao falar de Sísifo, “son destin lui appartient. 

Son rocher est sa chose.” (MS, PII, p.197). Não há um ancoradouro além de seu próprio 

mundo, de modo que “Il faut imaginer Sisyphe heureux” (MS, PII, p.198), sobretudo no que 

concerne à consciência e lucidez de sua existência. Essa felicidade não é o ocultamento nem o 

conformismo126 em relação ao mundo, mas é a consciência que se toma dele, a qual Camus tam-

bém chama “lucidez”. Essa lucidez não passa pela concepção de uma razão que apreende o 

mundo, onde a origem é o próprio sujeito, mas encontra-se na relação homem-natureza. Não 

há privilégio nem para um nem para outro, mas há um destaque entre o seu intervalo, em sua 

relação.

Mais do que o cogito cartesiano que privilegia o sujeito como origem da 

consciência, para Camus a existência humana é a beleza do existir. Ao considerar a existência 

como algo além da consciência da razão do sujeito, o centro da interpretação e do próprio 

existir deslocam-se também. Para o cogito cartesiano toda interpretação parte da própria razão 

e de sua dúvida metódica. Ele é a origem de toda a consciência (podemos dizer até, que ele se 

identifica com ela) e se sustenta pela investigação da dúvida que, colocada à prova, pelo 

exercício da consciência, faz surgir a verdade; ou seja, é um esforço meramente lógico em que 

sendo ela soberana demonstra uma determinada verdade. Nesse sentido, a fundação de uma 

filosofia centrada na consciência não comporta os problemas da interpretação, da realidade e 

da existência, pois, o cogito só pode ser encontrado quando se remete à própria vida 127 . O 

126 O tema do conformismo é abordado mais extensamente em dois artigos: um sobre Lautréamont et la 
banalité (HR, PII, p.491ss.) e outro sobre Révolte et conformisme (PII, p.731ss.).
127 Cf. Paul RICOEUR, “Existence et Herméneutique” in: Le Conflit des interprétations – Essais 
d’Herméneutique, p.21.
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cogito faz parte do complexo existencial humano e ele, por si só, não explica toda a existência. 

Para Camus a existência comporta dois elementos, fortemente presentes, que o homem ignora: 

o homem e a phy,sis, sendo sua ausência a constituição do drama, tornando-se ignóbil, 

causando repugnância, ofendendo o sentido estético.

O conceito Felicidade que exploramos neste trabalho, do francês bonheur 128, 

retoma para Camus o conceito da antigüidade clássica e de maneira original os escritos 

epicuristas. A felicidade, ao se constituir como desejo humano, torna-se um valor comum 

sobre o qual o homem se apóia, e, não há sentido existencial se isolar, pois, como diz Camus, 

“si les hommes ne peuvent pas se référer à une valeur commune, reconnue par tous en chacun, 

alors l’homme est incompréhensible à l’homme.” (HR, PII, p.435).

A felicidade, dirá Camus mais tarde, é a unidade desejada, cujo encontro se 

dá pelo movimento da revolta. Ela traz ao homem a possibilidade das núpcias, pois congrega 

os seres pela solidariedade. O percurso para a solidariedade passsa por momentos de tensão e 

crise, nos quais o homem sofre a tentação de matar ou de morrer: um se destina para o 

totalitarismo, o outro para a resignação, ou, para Camus, “il y a apparemment les révoltés qui 

veulent mourir et ceux qui veulent faire mourir. Mais ce sont les mêmes, brûlés du désir de la 

vraie vie, frustrés de l’être et préférant alors l’injustice généralisée à une justice mutilée.” (HR, 

PII, p.509).

Como o interesse de Camus é pelas conseqüências, todo caminho assumido 

na tomada de consciência rumo à felicidade parece ser falho. Para que haja um encontro com a 

phy,sis, ele só não pode prescindir da relação, e nela há de reconhecer o limite que permeia o 

128 Para falar da felicidade, recorremos às origens desta palavra por meio do estudo minucioso do dicionário da 
língua francesa, de E. Littré: “Felicidade quer dizer propriamente boa sorte, e por conseqüência, exprime o 
conjunto das circunstâncias, das condições favoráveis que fazem com que estejamos bem. Ela tem assim um 
caráter exterior, objetivo ...” (cf. E. LITTRÉ, Dictionaire de la langue française, tome 1er., Paris, Hachette, 
1901, p.371, « bonheur »).
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homem e as coisas. A possibilidade concreta do encontro existencial, o ponto em que não há 

um estranhamento do homem em relação ao mundo, mas a possibilidade das núpcias passa 

pela manutenção da fonte do próprio absurdo: a relação do homem com a phy,sis. Propor uma 

reflexão em torno do limite conduz, primeiramente, a uma reflexão sobre a condição humana e 

suas possibilidades, um olhar sobre o homem e sobre o que envolve susa existência: ele 

mesmo, os outros homens, o mundo. É a partir de uma tomada de consciência disso, do campo 

da possibilidade, pois há um pressuposto que é a natureza humana 129 , que o homem pode 

propor uma ação, ou propriamente, a Ética. Nesse sentido, o assumir da existência em todo o 

seu universo não pode se dar pela resignação, nem pelo solipsismo, mas conduz à revolta, que 

é em última instância o reclame da solidariedade. O que diz nosso autor, “vivre Tipasa, 

témoigner et l’oeuvre d’art viendra ensuite.” (N, PII, p.59), corresponde, analogicamente, à 

tomada de consciência, ao assumir o existir pela relação e tomar uma postura ética, ou agir, e, 

este caminho não pode se dar sem o reconhecimento do limite.

Considerando-se primeiro, a amplitude do problema com o qual nosso autor 

lida, depois, a escrita ensaísta dele e, por fim, tantos conceitos utilizados por ele em seus 

escritos, podemos ponderar que este trabalho poderia ser continuado para explorar os escritos 

de maturidade, onde a metáfora Tipasa é revisitada, após a passagem pelo tema da Revolta, e a 

phy,sis é vista com novas perspectivas para a relação homem-natureza. Nos ensaios de 

juventude, Noces e Le mythe de Sisyphe, são acentuadas as marcas do idílico e da decepção, 

desveladas pelo encontro sensível com a natureza e pelo sentimento e noção do absurdo que 

são a descoberta da unidade pela ausência. Nos ensaios de maturidade, L’été e  L’homme 

révolté, o encontro da unidade se dá por meio de uma tomada de consciência do limite 

129 É importante este ponto de partida da análise camusiana, pois se coloca contra a tendência historicista con-
temporânea: “Mais il importe de remarquer déjà que cette valeur est conquise (si elle se conquiert) au bout de 
l’action. L’analyse de la révolte conduit au moins au soupçon qu’il y a une nature humaine, comme le pensaient 
les Grecs, et contrairement aux postulats de la pensée contemporaine.” (HR, PII, p.425).
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conforme à filosofia grega antiga, por uma rejeição da confiança histórica e pelos laços de 

solidariedade. Esses passos apresentam em si o movimento da revolta que tem um profundo 

sentido ético e tornam possível ao homem a concepção de um valor. Do mesmo modo que 

Epicuro registra a noção de Possibilidade contida no tetraphármakon (“é possível alcançar a 

felicidade”), Camus não vê fracassada a existência, mas coloca no campo das possibilidades 

sua realidade e seu agir: “Je doute parfois qu’il soit permis de sauver l’homme d’aujoud’hui. 

Mais il est encore possible de sauver les enfants de cet homme dans leur corps et dans leur 

esprit. Il est possible de leur offrir en même temps les chances du bonheur et celles de la 

beauté.” (E, PII, p.843). A existência se dá no labor desta vida, no trânsito das possibilidades. 

Podemos dizer que há uma sintonia intelectual entre Camus e Epicuro. Para Epicuro o que 

importa é o homem e a phy,sis, sendo ela o tópos da felicidade, para Camus existir significa 

estar na phy,sis - lugar da realização da existência.
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