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Mersault hoje

O
que significa ler “O estrangei-
ro”, o grande romance do arge-
lino Albert Camus, em 2013 —
setenta e um anos após sua pu-
blicação em Paris, no ano de
1942? Algo muito forte persiste

no protagonista Mersault, algo muito próximo
de nós, que impede que dele nos afastemos. Ao
contrário: que dele nos aproxima cada vez mais.
Mersault matou um árabe sem saber por quê.
Busca um sentido fora de si: talvez tenha come-
tido o crime só porque um sol forte o atordoava.
Sem encontrar motivos externos, seu ato se es-
vazia. “Enlouquece”.
Será mesmo? Ao assassinar o árabe, Mersault

entende que destruiu o equilíbrio e a sensatez
do mundo. Que absurdo e liberdade estão sem-
pre perigosamente próximos. Ampara-se em
uma explicação vazia: cometeu um ato impen-
sado, impulsivo e sem sentido. Não suporta ob-
servar a simesmo e a seusmotivos secretos. Não
suporta pensar na própria intolerância que, de
tão arraigada e primitiva, já nem consegue ver.
Salva-se, ou pensa que se salva, pela negação de
si e da autoria de seu crime.
O romance — que acaba de ganhar da editora

Record uma nova edição, com prefácio do críti-
co Manuel da Costa Pinto — começa no dia em
que Mersault recebe a notícia da morte da mãe.
“Hoje, mamãemorreu. Ou talvez ontem, não sei
bem”. Estava em um asilo, a notícia chegou atra-
vés de um frio telegrama. Ele pede dois dias de
licença ao patrão. “A culpa não é minha”, pensa
em argumentar. Precisa ir ao enterro. Tranquili-
za-se: “Depois do enterro, pelo contrário, será
um caso encerrado e tudo passará a revestir-se
de um ar mais oficial”. Vê a normalidade como a
ausência de tensão. De vida.
Para Mersault, os fatos estão distantes dele e

não lhe dizem respeito. Ele reage como qualquer
homemdeve reagir. Cumpre rituais. Adapta-se ao
que dele se espera e só. Mersault pede que não
abram o caixão da mãe, não quer vê-la morta.
Prefere a assepsia. “Por quê?”, alguém lhe pergun-

ta. “Não sei” diz. Não é dono de si, apenas cumpre
protocolos. Uma luz intensa devassa a sala em que
está o cadáver. Mersault pensa, então, na pureza da
morte, que promove uma espécie de grande assep-
sia. A sala é límpida, sem contrastes, sem sombras
— exatamente como ele vê a morte também. Du-
rante o enterro, o sol derrete o asfalto. Não derrete
só o asfalto: derrete a consciên-
cia. Esta claridade se torna insu-
portável, mas é sob ela — que a
tudo achata e a tudo iguala—que
Mersault deve viver.
De volta ao trabalho, Mersault

encontra o patrão aborrecido. Pe-
dira dois dias de folga em um fim
de semana —logo ganhara qua-
tro dias e não dois. Insiste em
pensar que, apesar de nos sentir-
mos sempre um pouco culpados,
a culpa não é nossa. Ninguém é
responsável por nada, pensa. Mersault não se sente
responsável por seus atos. Conclui que, afinal, nada
mudou com a morte da mãe. Nada muda — pensa
Mersault, e com isso justifica sua indiferença e tédio.
O tempo salta. Relaciona-se comumvizinho, Ray-

mond Sintès, que é contraventor e está à margem
das convenções e das regras e também não se sente

responsável por isso.Mundodeautômatos: cadaum
age “comodeve agir” e isso é tudo.Horror. Raymond
não é mau, Mersault pensa, mas é nervoso. Depois
tem uma briga com um árabe — o mesmo que irá
matar. “Como vê, não fui eu que provoquei. Ele que
quis”. Age por reflexos, responde a provocações, de-
fende-se: nunca é o autor de seus atos, nunca assina

a própria existência. Uma (triste)
ideia bem contemporânea: a de
que o autor morreu.
O sol pesado aumenta o senti-

mento de indiferença. Nada é na-
da. Tudo é tudo. Tanto faz. Uma
mulher espancada chora e diz:
“Ele me bateu. Ele é um cafetão”.
A mulher é ex-amante de Ray-
mond. Ele se diz perseguido por
umgrupode árabes. Enquanto is-
so,Mersault se relaciona comcer-
taMarie. “À noite,Marie veio bus-

car-me e perguntou se eu queria casar-me com ela.
Disse que tanto fazia”.Nãoexistemsentimentos,mas
posições. Não existem escolhas. O mundo é um ta-
buleiro no qual o destino, sonolento, joga sua sorte.
Mersault acaba por matar o árabe só porque seu

amigo se sentia perseguido por ele. Matou-o por-
que, na praia, o árabe os olhava “como se fôssemos

pedras ou árvores mortas”. Basta um olhar e tudo
se justifica. Uma impressão. Uma suposição. Mer-
sault é preso. O promotor tenta encontrar ummo-
tivoque justifique seu atohorrendo,masnãooen-
contra. Nada. Busca-se sentido: não há sentido,
existem apenas impulsos. Perseguem-se razões,
não existem razões, mas só atos irracionais. Algo
— não posso deixar de pensar — muito parecido
com os tempos de hoje. Atualidade de Mersault.
Atualidade de “O estrangeiro”. Presença atordoan-
te da figura de Albert Camus, o argelino, um escri-
tor que ressuscita entre nós. E como está vivo!
Preso, Mersault entra em uma espécie de pros-

tração salvadora, experimenta umsono leve e sem
sonhos. Levado ao banco dos réus, percebe que os
advogados se perdem na ausência de provas ma-
teriais. Passam a agir como psicólogos: põem-se a
examinar seu caráter. Não encontram grande coi-
sa também além do vazio. O próprio Mersault —
semconseguir explicar osmotivos de seu crime—
não chega a se sentir culpado. Sente-se carregado
por uma situação que lhe escapa. Umboneco. Co-
moseumdestinomaue traiçoeiroo arrastassepe-
la Terra. Como se a vida fosse apenas irrealidade e
estupidez. E tantas vezes não é?
Volto a pensar, pelo avesso, na sentença célebre

de Jean-Paul Sartre: “Não importa o que os outros
fazem da gente, mas o que a gente faz do que os
outros fazem da gente”. Para Mersault, a sentença
de Sartre é impensável. Ele não é responsável por
nada, limita-se a sofrer e a reagir. Elenãoédonode
seus atos, não é dono de si. Ele não pensa. Haverá
um “si”? Ou nos tornamos todos máquinas, liga-
dosa fios e a satélites, a respondermecanicamente
aos desejos de umgrande deus inerte e inevitável?
Mersault não desconfia de si mesmo. Não tem

dúvidas, não tem pensamentos, não tem nada em
seu peito. Segue em frente, como um fantoche.
Umembriagado. Umdrogado. Um fanático—que
se limita a cumprir a lei que lhe é ditada. Um ven-
tríloquo. Mersault é uma espécie de boneco hu-
mano—alguémque chegou aum limite noqual a
ideia de humanidade parece só um breve resto na
memória. l
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Q uando Camus embar-
cou para o Brasil, em
agosto de 1949, já era

umescritor famoso. Ao contrá-
rio de sua passagem pelos Es-
tados Unidos, três anos antes,
marcada pelo olhar suspeito
de autoridades que o viam co-
moumcomunista perigoso, foi
recebido aqui com homena-
gens oficiais e convites ceri-
moniosos. Por todos os lugares
pelos quais passou, membros
da intelligentsia local disputa-
ram sua companhia e atenção.
Tanta pompa e formalidade
enfadaram o autor, que culti-
vava a vida simples. Foram
seus problemas de saúde, no
entanto, que transformaram a
viagem num pesadelo. Depri-
mido e fraco, ele chegou até a
pensar em suicídio.
— Ele teve uma recaída de

tuberculose — conta ao GLO-
BO Agnès Spiquel, presidente
da Sociedade de Estudos Ca-
musianos. — Estava bastante
diminuído do ponto de vista
de sua saúde.
Camus documentou seus 48

dias no Brasil em seus “Cader-
nos de viagem”, publicados na
França em 1978. Em nenhum
momento ele escondeu seu in-
cômodo e melancolia. São
Paulo lhe pareceu “umaOrã de
maior porte”. Cansado de ter
que responder sobre existenci-
alismo, chegou a ironizar: “Eu
achava que São Paulo fosse
uma cidade extraordinária, um
fenômeno: ninguém tinha me
feito esta pergunta ainda”.

Algumas de suas ácidas ob-
servações sobre a vida brasilei-
ra, como o espanto diante dos
contrastes sociais (“favelas a
cem metros do luxo” e dos pa-
lacetes) ou da violência do
trânsito (“Os motoristas brasi-
leiros ou são alegres loucos ou
frios sádicos”) continuam atu-
ais e dificilmente poderiam ser
atribuídas apenas ao mau hu-
mor. Os respeitáveis membros
do corpo diplomático que o
acolheram, porém, ficaram
perplexos com o fato de o es-
critor não ter evitado, em suas
palestras, temas sensíveis e de-
clarações polêmicas.
ParaCamus, oBrasil é o “país

da indiferença e da exaltação”.
Mas nem tudo foi ruim.NoRio,
descobriu oTeatro Experimen-
tal do Negro, a trupe de Abdias
Nascimento que na época ten-

tava encenar o seu “Calígula”
sob uma perspectiva afro-bra-
sileira. Ao assistir ao ensaio,
Camus ficou admirado com os
“romanos negros” e a nova di-
reção que a peça ganhava com
eles: “O que me parecia uma
representação cruel e viva se
tornou um canto lento e terno,
vagamente sensual”. De positi-
vo, o Brasil lhe rendeu ainda
uma amizade com Murilo
Mendes e os gracejos de uma
moça com “olhos verdes de
mãe malvada”. Já Oswald de
Andrade o levou para visitar
uma penitenciária. Camus
conversou meia hora com um
detento, e este lhe lançou uma
frase que não poderia ser mais
camusiana: “É a sociedade que
faz o criminoso”.
— Camus, quando estava fo-

ra de seu meio natural, se sen-

tia efetivamente um estrangei-
ro. Penso que deve ter se senti-
do um estrangeiro no Brasil —
especula o filósofo francês Je-
an-François Mattéi.
Na companhia de Abdias

Nascimento, o autor conheceu
Duque de Caxias e os terreiros
de candomblé, que lhe causa-
ram forte impressão. Também
partiu com o ator para uma
noitada na gafieira Elite, no
centro do Rio.
ComOswald ele também via-

jou a Iguape, no interior de São
Paulo, e presenciou a festa anu-
al de Bom Jesus, ainda hoje po-
pular. Durante os rituais, fiéis
arrancam pedaços de uma pe-
dra que, alémde curar, continu-
aria crescendo de acordo com a
fédequemas leva. A lenda local
inspirou um conto de Camus,
“Apedraquecresce” (publicado
em “O exílio e o reino”, de 1957),
no qual ele descreve a procissão
em detalhes.
Perguntado por telefone se,

neste centenário, o município
preparava alguma programa-
ção para marcar a passagem
do pensador por lá, um funcio-
nário da secretaria de Eventos
pareceu intrigado. Pediu para
repetir o nome do escritor.
— Camus? Olha, não estou

sabendo de nada. Mas a pedra
continua lá e, na verdade, ela
nunca cresceu. l
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