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RESUMO 

O romance O prisioneiro (1967), de autoria do escritor do modernismo brasileiro 

Érico Veríssimo e O Estrangeiro (1942), do argelino Albert Camus, são usualmente 

categorizados como históricos e sócio-políticos. Neles são abordadas e discutidas 

as mais diversas formas de cárcere – voluntárias e impostas, explícitas e veladas. O 

objetivo deste trabalho é analisar, à luz da literatura comparada, de que forma se 

apresentam as temáticas da prisão e da religião nos romances, e a relação das 

obras com o contexto histórico em que estavam inseridos os dois autores. Em 

História Concisa da Literatura Brasileira (1994) Alfredo Bosi traz à tona a concepção 

de que a criação literária no contexto do modernismo brasileiro, especificamente os 

autores classificados como romancistas de 30, 40 e 50, buscaram dar um sentido ao 

enredo e às suas personagens ao passar pelo crivo da história e da vida. Com base 

nisso, os autores tendem a engendrar a figura do herói problemático, como é o 

exemplo da personagem Meursault de Camus e do jovem Tenente e outros militares 

da obra de Veríssimo. Entendendo que a literatura acarreta a retomada ou a 

adaptação de um mesmo assunto, tendo como base o estudo sobre a 

intertextualidade de Tiphaine Samoyault (1968), consideramos como sendo possível 

mostrar fenômenos de correspondência e conexão a partir de leitura correlacionada 

com discursos próximos e/ou similares. 

Palavras-chave: Literatura brasileira, Literatura francesa, Dialogismo, 
Intertextualidade. 



 
 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho analisa, sob a perspectiva da intertextualidade no sentido 

proposto por Bakhtin de que “a linguagem do romance é um sistema de linguagens 

que se iluminam mutualmente, dialogando” (apud SAMOYAULT, 1968, p.18), os 

romances O Estrangeiro, do escritor argelino Albert Camus, e O Prisioneiro, do 

brasileiro Érico Veríssimo. 

O prisioneiro, publicado em 1967, narra os acontecimentos da vida de 

militares, sobretudo a do tenente, que está prestes a voltar ao seu país de origem 

após servir em terras estrangeiras. Sua grande missão é obter a confissão de um 

jovem guerrilheiro sobre o paradeiro da bomba que ameaça explodir em algum lugar 

da cidade oriental, colocando em risco a vida de pessoas inocentes. BOSI (1994) 

caracteriza o romance como de caráter sócio-político aquele em que o leitor é 

provocado a posicionar-se diante da violência resultante conflitos de ideológicos. 

O estrangeiro, publicado em 1942, traz Merseault como um protagonista que 

assiste ao enterro da mãe sem demostrar sensibilidade diante da morte. Logo após 

o funeral vai à praia e ao cinema com uma moça chamada Maria. Em seguida, são 

narrados vários acontecimentos de sua vida, entre eles o início de uma amizade 

com um de seus vizinhos, que possuía como rival um “árabe” que era irmão de sua 

amante. Também em uma praia, esse mesmo árabe é morto por Merseault, que é 

preso e levado a julgamento. Nesse momento, sua indiferença com a morte da mãe 

e a suas convicções religiosas adquirem mais relevância que o assassinato que 

cometera. 

Aproximaremos, portanto, essas duas narrativas, por meio da análise literária 

comparatista, explicitando os pressupostos teóricos que guiarão nosso caminho,  

com a finalidade de buscar evidenciar as semelhanças e divergências entre as obras 

literárias mencionadas. 

   

 



 
 

 

DIALOGISMOS ENTRE O ESTRANGEIRO E O PRISIONEIRO 

 O romance O Estrangeiro é considerado uma das obras-primas do escritor 

argelino Albert Camus, foi escrito em um período entre guerras, que deixaram 

marcas imensuráveis na vida do autor, entre elas a da morte do seu pai durante a I 

Guerra Mundial.  

No entanto, tais conflitos não desanimaram o romancista, que se envolveu 

ativamente com a guerra de descolonização da Argélia, sendo um dos principais 

representantes da chamada resistência francesa, opondo-se publicamente aos 

colonizadores. Nessa ocasião, publicou diversos ensaios em que denunciava o 

tratamento que os árabes recebiam das autoridades francesas da época; daí o 

retrato da hostilidade com que os principais personagens do seu romance tratavam 

os árabes, que na narrativa são os únicos que não possuem nome, como forma, 

talvez, de evidenciar o tipo de tratamento a que estavam sujeitos.  

 Devido às críticas tecidas à classe dominante da Argélia, Albert Camus 

exilou-se na França em 1939, onde presenciou a ocupação dos nazistas em 1940, 

durante a iminência da II Guerra Mundial. Nesse período conturbado, o escritor 

conhece pessoalmente Jean-Paul Sartre, um dos principais representantes do 

existencialismo, e Martin Heidegger. Frequentemente os filósofos são apontados 

como influenciadores das obras de Camus. 

      A respeito das situações históricas que permeiam as duas obras literárias 

tratadas neste artigo, paralelamente ao texto de Albert Camus, também situado na 

ordem cronológica dos acontecimentos na história mundial, temos o romance de um 

dos grandes nomes da literatura do modernismo no Brasil, O Prisioneiro, escrito em 

1967 por Érico Veríssimo, considerado pela crítica como um escritor dos 

romancistas de 30, que foram definidos pela inserção da trama às angústias do 

mundo contemporâneo. 

 Contemporâneo a eventos mundiais que marcaram a época, como a Guerra 

Fria e a disputa pela hegemonia entre países de blocos ideológicos distintos, que 

desde 1945 dividiram o mundo em dois sistemas, ocasionando diversos conflitos, 



 
 

entre eles aquele conhecido como a guerra do Vietnã, região que semelhante à 

Argélia foi colonizada pela França, sendo aquela ocorrida no final da batalha da 

Indochina (1946-1954). Tal fato resultou na divisão da região do Vietnã em dois 

países, o Vietnã do norte, sob a orientação comunista, e Vietnã do sul, sob a 

orientação capitalista. Posteriormente, deflagrou-se uma disputa armada em que os 

Estados Unidos resolveram intervir diretamente no conflito, enviando armamento e 

soldados norte-americanos para o Vietnã, militares que se viram sujeitos às 

condições climáticas desfavorecidas, em um território marcado pelas altas 

temperaturas e por florestas tropicais fechadas. 

  Essas condições estão evidenciadas, sobretudo nas primeiras páginas, na 

obra de Veríssimo, quando o narrador descreve a situação em que se encontrava o 

coronel em sua sala de trabalho: “Teve a sensação de estar encerrado a afogar-se 

num boião cheio de óleo quente. (...) Sentia o blusão do uniforme colado ao tórax, 

como se entre sua pele e a fazenda houvesse uma camada de goma-arábica.”. 

(VERÍSSIMO,1967, p.14) 

 Na ocasião em que aconteciam os conflitos armados em solo vietnamita, o 

escritor Érico Veríssimo residia nos Estados Unidos, onde acompanhava as 

atrocidades da guerra, os movimentos de oposição à intervenção do governo 

americano na região do conflito, entre outras fatalidades vividas pela população do 

Vietnã. Possivelmente então surgiu a escolha do eixo central da obra O prisioneiro, 

cujo narrador não atribui nomes aos personagens ou ao lugar em que se situa a 

história, nem o local em que esta acontece, talvez para evitar que ocasionalmente 

surgissem acidentes diplomáticos. Portanto, devido ao conteúdo que permeia toda a 

obra ser de caráter político e histórico, assim como O Estrangeiro de Camus, foi 

observado que ambos os romancistas precisaram passar pelo “crivo de 

interpretações da vida e da História para dar sentido ao seu enredo e as suas 

personagens” (BOSI, 1994, p. 438).  

Em O Estrangeiro, é contada a história de um narrador-personagem, 

Merseault, cujo narrador também não a situa nem no lugar nem no tempo em que a 

trama se desenvolve. A narrativa se inicia com o anúncio do falecimento da mãe do 

protagonista, que viaja para o asilo em que ela residia e participa da cerimônia 

fúnebre sem parecer ter sido afetado pelo acontecimento. Em seguida, a fábula 



 
 

prossegue documentando os acontecimentos da vida de Merseault: o encontro com 

Maria, uma antiga conhecida, que culmina numa relação amorosa entre os dois 

personagens. Em seguida, a amizade com um de seus vizinhos, Raymond, coloca o 

protagonista em uma situação de conflito, através do confronto com o irmão da 

companheira de seu amigo (“o árabe”), em que posteriormente é cometido um 

assassinato, sendo o protagonista preso e julgado pelo ato.  

Já em O prisioneiro, desenvolve-se uma trama sobre um jovem tenente 

mestiço norte-americano, que carrega consigo traumas devido ao preconceito racial 

que sofre em seu país. O clima presente na região que estava residindo e o contato 

com seus colegas de trabalho geravam um “horror à ideia de que o cheiro do seu 

corpo pudesse denunciar a sua origem racial” (VERÍSSIMO,1967 p.59). Ele possui 

um caso com uma prostituta vietnamita e tem como única amiga uma professora 

francesa. Temos também a figura de um experiente coronel, filho de bispo 

metodista, perseguido pela culpa de um adultério e o consequente anseio pelo 

divórcio de sua atual esposa. De modo semelhante na obra, destaca-se a presença 

do major, que assim como a professora francesa, questiona frequentemente as 

intenções do país natal de ambos os militares em participar da guerra vivenciada 

pelos personagens da história. Apesar do narrador- observador, por vezes intervir na 

narrativa, os personagens são nomeados de acordo com o cargo profissional e a 

posição em que ocupam na sociedade. Logo, mesmo sendo distintos os pontos de 

vista das histórias que são contempladas nos dois romances, a caracterização dos 

personagens em ambos é indireta, ou seja, temos essa informação através de seus 

atos ou condutas. 

O crítico literário do formalismo russo Tomachevski (1973), no estudo 

intitulado: “Temática”, começa definindo o “tema” como um elemento importante na 

narrativa, de tal forma que pode às vezes o título revelar o tema central da obra, 

constituindo um critério de escolha do escritor. Esse é o caso do romance de 

Veríssimo, O prisioneiro, em que são discutidas as diversas formas de prisão – 

voluntárias e impostas, explícitas e veladas – a maneira de libertação possível entre 

elas, e a morte, como a solução final. Alguns exemplos são os personagens, K. , 

amante do tenente, que sob a condição de uma mulher explorada é prisioneira de 

seu cafetão; o capitão-médico judeu, um ex-prisioneiro que presta seu comovente 



 
 

relato sobre sua passagem pelos campos de concentração nazista; um jovem, que é 

preso por provocar um atentado contra os militares que ocupavam sua nação; e a 

“prisão burocrática” à qual esses militares estavam sujeitos, ao servirem em uma 

guerra que não era sua. 

Na obra de Albert Camus, O Estrangeiro, o título-metáfora que pode se 

configurar como o momento de identificação de um homem que se sente estrangeiro 

no mundo em que vive, é o caso do narrador-personagem Merseault, preso após 

cometer um assassinato, cuja morte é imposta ao personagem como resultado da 

sentença pelo crime cometido. 

Outro entrelaçamento entre os temas explorados nas obras é o Cristianismo, 

o que remete também aos estudos sobre a intertextualidade de Samoyault (1968), 

quando a autora afirma que “Ao mesmo tempo porque a literatura é transmissão, 

mas também acarreta retomada, a adaptação de um mesmo assunto a um público 

diferente” (SAMOYAULT, 1968, p.75), que mostra a correspondência e a conexão 

como um dos principais mecanismos da comunicação literária e do nosso viés de 

análise. 

Dessa forma, podemos destacar que no momento do julgamento de Merseault fica 

evidente que ele não possui as mesmas convicções religiosas que o magistrado, ou 

seja, crença em Deus e ser cristão, bem como não demonstra arrependimento do 

crime.  Observam-se essas concepções na situação em que é interrogado como réu, 

respondendo negativamente às perguntas que lhe foram feitas: “Mas êle 

interrompeu-me e exortou-me pela última vez, olhando-me de alto e perguntando-me 

se eu acreditava em Deus. Respondi que não.” (CAMUS, 1942, p.90) e “Perguntou-

me apenas com o mesmo ar um pouco fatigado, se estava arrependido do meu ato. 

Meditei e disse que, mais do que verdadeiro arrependimento, experimentava um 

certo aborrecimento”.  (CAMUS, 1942, p.91). 

Por outro lado, o narrador de O prisioneiro, ao falar sobre o personagem do 

coronel, anteriormente citado como filho de um bispo metodista, mostra-nos a visão 

que ele possuía da figura do pai que tanto o atormentava, uma personificação dos 

preceitos defendidos pela igreja: “Era egocêntrico e tirânico. O que lhe importava 

acima de tudo era a sua imagem na comunidade.” (VERÍSSIMO, 1967, p.21), 



 
 

também marcada em “E ao cabo de certo tempo a imagem do pai, um bispo 

metodista muito respeitado na sua comunidade, começou a persegui-lo como a 

encarnação mesma de sua culpa” (VERÍSSIMO, 1967, p.19) e “(...) a pessoa que 

tinha nas mãos a chave de seu cárcere, era o pai.” (VERÍSSIMO, 1967, p.19). 

Notamos, portanto, que a presença da religião se constitui um fator em comum entre 

as duas obras e que a abordagem dessa temática desencadeia um conflito para as 

personagens apresentadas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Lado a lado, notamos que os romances O Prisioneiro e o Estrangeiro, apesar 

de terem sido escritos em tempo, lugar e momentos históricos distintos, revelam 

uma escrita socialmente comprometida diante do desafio de recriar e se relacionar 

com a própria realidade dos autores. Ambos os autores, de forma análoga e por 

meio do texto literário, marcaram uma posição crítica diante da violência e 

intolerância da sua época.  

Como dissemos no início deste artigo, partindo da perspectiva de que não 

temos o romance como um objeto de estudo que se basta em sim mesmo, 

consideramos como sendo possível uma abordagem comparatista entre os 

romances analisados. Os estudos de Samoyault (1968) são baseados nas mais 

diversas teorias sobre a Intertextualidade e apontam que ela é um resultado técnico 

e objetivo de um trabalho constante, sutil e às vezes aleatório, da memória da 

escritura.  Optamos aqui pela escolha dos eixos temáticos da prisão, da história e da 

religião como um viés de análise, que permitiu aproximar as obras e nos guiar entre 

possíveis relações. 
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