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Apresentação 
Fabio Caprio Leite de Castro 

Marcelo S. Norberto 
 

Sartre hoje: O que se tem investigado de sua obra no Brasil 
e quais as suas ressonâncias agora, nesse momento de crise 
institucional, social, econômica e cultural pelo qual passamos no 
Brasil? A formulação desta pergunta não aguarda uma resposta 
breve e indiscutível, embora nos dê a orientação sobre como 
pensar a unidade destes dois volumes.  

Sartre e Simone de Beauvoir estiveram no Brasil em 1960 
durante praticamente três meses. Foram aqui recepcionados por 
figuras eminentes, como Jorge Amado, Oscar Niemeyer, Luis 
Carlos Prestes e o então jovem professor Fausto Castilho. Durante 
os anos da ditadura militar, as várias formas de perseguição e 

patrulhamento ideológico dificultaram, senão impediram, a sua 

recepção na academia. A essa geração pertencem importantes 
pensadores como Gerd Bornheim, Bento Prado Jr., Franklin 
Leopoldo e Silva, entre outros. No campo da cultura, destacam-se 
nomes como Luiz Carlos Maciel e José Celso Martinez Corrêa. Com 
a redemocratização e retorno de muitos professores ao Brasil, a 
obra de Sartre passou a ser paulatinamente relida. No entanto, não 
desaparecia algo como uma desconfiança, uma suspeita, 
alimentada pelos ataques que a obra Sartre sofria e vem sofrendo 
há décadas, mesmo na França. Apesar disso, a publicação de novas 
traduções, com destaque ao notável trabalho de Paulo Perdigão na 
tradução de O ser e o nada, e de textos póstumos encorajaram 
muitos a trilhar a pesquisa sobre o pensamento de Sartre, por 

maiores que fossem as dificuldades. 
É preciso recordar algumas ações e atividades que 

marcaram essa trajetória. Em novembro de 2005, sob a 

coordenação de Deise Quintiliano e Cléa Gois, organizou-se na 
UERJ com pioneirismo o Colóquio Internacional sobre os 100 anos 
do nascimento de Sartre, o qual reuniu professores, pesquisadores, 
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estudantes e interessados na obra sartriana. Diversos grupos de 
estudo sobre Sartre foram realizados, com destaque ao grupo 

liderado por Eliana Paiva na UECE, responsável por seis volumes 
dos Cadernos Sartre e outras publicações, desde 2008, bem como 
pela realização de colóquios anuais, que incentivam o debate, a 
troca de ideias e fomentam a popularização do pensamento 
sartriano. Em junho de 2015, sob a coordenação de Daniela 
Schneider, realizou-se na UFSC o I Colóquio Sartre – 110 anos – 
Sartre e a contemporaneidade, reunindo pesquisadores da área da 
psicologia e da filosofia. Também é preciso mencionar as 
contribuições do Núcleo Castor (NUCA) e do Instituto de Psicologia 

fenomenológico-existencial (IFEN) para a formação clínica e como 
espaço de debate sobre a psicanálise existencial.  

Não obstante, ainda hoje, não é incomum ouvir, mesmo 
entre estudantes e pesquisadores, a reclamação de que não há 

espaço adequado para a obra Sartre na academia brasileira, fato 
em parte verdadeiro. A isso se soma uma espécie de impressão de 
isolamento vivida por aqueles que se dedicam ao estudo e ao 
ensino da sua obra.  

Convencidos de que esse isolamento é muito mais 
geográfico do que intelectual, motivamo-nos a organizar este livro 
em dois volumes, reunindo textos de todos aqueles que se 
mostraram interessados e disponíveis à tarefa.  

Uma primeira ideia do livro surgiu no Seminário de 
Fenomenologia e Hermenêutica, do Programa de Pós-graduação em 
Filosofia da PUCRS, realizado pelo professor Fabio Caprio Leite de 
Castro em 2017/1, que teve como tema a constituição de Flaubert 

em O Idiota da Família. Com o apoio e a participação do professor 
Marcelo S. Norberto (PUC-Rio), o projeto expandiu-se e ganhou 
novos contornos. Adotamos consensualmente o princípio de que o 

livro não faria quaisquer restrições a textos, admitindo artigos de 
múltiplas áreas, como a filosofia, a psicologia, a história e a 
literatura. Do mesmo modo, não haveria cortes, nem se 

promoveria apenas um tipo de leitura ou algum grupo específico. 
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O que buscamos construir, portanto, foi um espaço plenamente 
aberto às mais variadas contribuições, com a participação de 

professores e pesquisadores de múltiplos institutos – PUCRS, PUC-
Rio, UFRGS, UCS, UFSC, USP, Unifai, UFJF, UFSCAR, UERJ, UFES, 
UFLA, UFMG, UFMT, UECE, UNIFOR, UNICENTRO e UBI 
(Portugal).  

Ao oferecer um amplo panorama da diversidade de 
leituras, de interesses, de pesquisas e de posicionamentos sobre a 
obra de Sartre no Brasil, o presente livro pretende, antes de tudo, 
apresentar a riqueza e o pluralismo de abordagens que 
possibilitam instaurar um novo momento de diálogo. Momento 

que se faz ainda mais significativo, pois lá onde tudo parece 
politicamente perdido, onde habita a desesperança e o sentimento 
de impotência, encontramos ressonâncias da obra de Sartre, que 
certa vez advertiu: “O futuro está vedado. Tudo o que vemos, tudo 

o que vivemos nos incita a dizer ‘isso não pode durar’ – e, no 
entanto, a mudança não é nem mesmo concebível, a não ser na 
forma de cataclismo. Vivemos no tempo das revoluções 
impossíveis”, porém “um futuro vedado ainda é um futuro".1 

 
 

                                                            
1 SARTRE, Jean-Paul. “Sobre o som e a fúria: a temporalidade em Faulkner”. Situações I. Trad. 
Cristina Prado. São Paulo: CosacNaify, 2005, p. 100. 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Estética 
 

 





Arte e Verdade: 
o sujeito da experiência estética 

Carlos Eduardo de Moura1 
 
 

1. Considerações iniciais 
 

Freud, no texto "Transitoriedade" (1916), convida ao leitor a 
resgatar o valor da transitoriedade do belo, sua fruição e 
efemeridade, já que a beleza a ser admirada está destinada a 
perecer diante de nossa exigência de eternidade do belo2. Essa 
"limitação temporal", por sua vez, estabelece uma relação afetiva 
(afecção3) a partir de uma espécie de revolta psíquica que ataca 
diretamente o orgulho do espectador (desejo de plenitude, ens 
causa sui – uma "estrutura fundamental da realidade humana", 

mas "um vão desejo psicológico"4): a sua transitoriedade (finitude, 
risco de desagregação5, risco de morte6, a morte e os limites 
estreitos e monótonos de nossa banalidade7). 

Ora, "A ideia de transitoriedade desse belo forneceu à 
sensibilidade [...] uma prova do luto por sua queda e porque a 
alma [...] recua diante de tudo que é doloroso".8  É possível 
compreender essa "revolta psíquica" na perspectiva do problema 

                                                            
1 Pós-doutorando USP - bolsista Fapesp. 

2 Do mesmo modo que "Vemos a beleza do corpo humano e do rosto se desvanecer no interior de 
nossa própria vida" (FREUD, Sigmund. “Transitoriedade”. Arte, Literatura e os Artistas. Tradução 
Ernani Chaves (Coleção Obras Incompletas). Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015, p. 222).  

3 "Toda percepção é acompanhada por uma reação afetiva." (SARTRE, Jean-Paul. L’Imaginaire: 

Psychologie phénoménologique de l’imagination. Paris: Gallimard, 1940, p. 44). 

4 Idem. Les Carnets de la Drôle de Guerre (Carnet I): Septembre 1939-Mars 1940. France: Gallimard, 
1995, p. 140. 

5 Idem. Critique de la Raison dialectique. TOME I. Paris: Gallimard, 1960, p. 166. 

6 Ibidem, p. 689. 

7 Idem. L’Idiot de la Famille – Gustave Flaubert de 1821 à 1857. Vol. III. Paris, Gallimard, 1988 (1972), 
p. 437. 

8 FREUD, Sigmund. “Transitoriedade”, op. cit., p. 223. 
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ontológico fundamental (proposto por Sartre) que estrutura e 
possibilita o fenômeno humano: o desejo fundamental de existir 

como plenitude (sem fissuras, sem a corrosão da temporalidade na 
estrutura do ser e como negação da angústia frente à 
indeterminação-de-ser). Trata-se da busca de um "estado 
imaginário" que poderia servir como "fuga do real" ou uma 
"defesa" frente às "exigências do mundo" – portanto, fuga de uma 
realidade insatisfatória, visando a inserção no mundo mais 
agradável do imaginário.9 

Se por um lado, "passado, presente, futuro se alinham como 
um cordão percorrido pelo desejo"10, por outro lado, "o desejo se 

concebe e se vive como produtor"11 e é aqui que a imaginação será 
entendida como o "momento da recuperação da subjetividade"12. O 
objeto (real, concreto, material) é isolado do mundo objetivo para 
se fazer "presente" na imaginação. A obra manifestar-se-á, ao 

mesmo tempo, em carne e osso (tinta, metal, mármore, pedra, etc. 
– no quadro, na escultura, no livro impresso, no teatro, no écran) 
sustentada pelo desejo: "a arte será produção do mundo como 
mundo do desejo"13.  

                                                            
9 Escreve Freud: "Sou da opinião de que todo prazer estético, criado pelo artista para nós, contém o 

caráter deste prazer preliminar e que a verdadeira fruição da obra poética surge da liberação das 

tensões de nossa psique." (FREUD, Sigmund. “O Poeta e o Fantasiar”. Arte, Literatura e os Artistas. 
Tradução Ernani Chaves (Coleção Obras Incompletas). Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015 

(1908), p. 64). Ora, em Sartre a "fuga do real" também pode ser compreendida como sendo a 

própria estrutura das neuroses: toda neurose “implica sempre certa recusa, uma ruptura com o real" 
(SARTRE, Jean-Paul. L’Idiot de la Famille – Gustave Flaubert de 1821 à 1857. Vol. III., op. cit., p. 27). 

Em Freud, as patologias se manifestam por essa dinâmica entre a reestruturação do real pelo 

imaginário (enquanto fuga do real) e a perda de contato com a realidade: "na neurose uma parte da 
realidade é evitada por uma espécie de fuga, enquanto na psicose ela é reestruturada." (FREUD, 

Sigmund. “A Perda de Realidade na Neurose e na Psicose”. Neurose, Psicose, Perversão. Tradução 

Maria Rita Salzano Moraes (Coleção Obras Incompletas). Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2016 
(1924), p. 281). Trata-se, em suma, de uma fuga da realidade concreta (Reino da Necessidade, 
exigências do real, fracasso do desejo) mediante o imaginário. 

10 FREUD, Sigmund. “O Poeta e o Fantasiar”, op. cit., p. 58. 

11 SARTRE, Jean-Paul. Cahiers pour une morale. Paris: Gallimard, 1983, p. 565. 

12 Ibidem, p. 565. Distanciando-se, claro, do universo freudiano – ainda que nele seja possível 
entender a neurose como um esboço de solução dos conflitos do indivíduo frente ao real. 

13 Ibidem, p. 567. 
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Este trabalho traz, portanto, a aspiração de apresentar um 
Sartre que pensa a Arte (a experiência estética) como uma 

produção imaginária do mundo, mas no seio da díade criação-
desejo e isso na mesma medida em que apresenta a realidade (que 
se vê e se vive) como produto da liberdade. O artista, nesse 
contexto, será aquele que criará (materialmente) objetos 
imaginários e que, por esse mesmo ato de criação, escolherá criar 
(manifestar, tematizar, mostrar por perfis) imaginariamente o 
mundo estruturado que o cerca. Eis o que se propõe aqui 
demonstrar e se o leitor deste trabalho sentir-se ao menos 
provocado pelos argumentos expostos, o texto estará no rumo 

certo. 
 

2. Ponto de partida 
 

Parte-se do pressuposto da possibilidade de se estabelecer 
uma relação entre a Arte e o conceito de Verdade sob o ponto de 
vista da Imaginação, isto é, trata-se de pensar na constituição do 
sujeito na perspectiva da experiência estética. Para isso, é preciso 
analisar estes termos segundo uma perspectiva existencial da obra 
de arte e é aqui que se pode recorrer – como instrumental teórico – 
à “Conclusão” de “O Imaginário” de Sartre (obra publicada em 
1940). É lá que o leitor encontrará os caminhos para possibilitar a 
afirmação de que “a obra de arte é um irreal”14, ou seja, que a “A 
imagem, por natureza, dá-se desprovida de localização no espaço 
real”15, de maneira que “o espaço da imagem não [seja] o da 
percepção”16 – já que “O espaço do objeto irreal não tem partes”17. 

Há aqui todo um movimento do pensamento sartreano que 
permite estruturar, dentro da experiência estética, uma Verdade 

                                                            
14 SARTRE, Jean-Paul. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 239. 

15 Ibidem, p. 115. 

16 Ibidem, p. 163. 

17 Ibidem, p. 166. 
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sobre o Mundo, uma Weltanschauung a partir da relação do sujeito 
com a obra de arte – e isso na medida em que essa relação passa 

por duas atitudes do sujeito frente à verdade (do mesmo modo que 
na obra de arte): a passividade (Contemplação: uma presença do 
ser que não pode ser alterada) e a atividade (a Construção do 
verdadeiro como um sistema de representações). Ora, nos dirá 
Sartre em "Verdade e Existência", "É preciso agir para 
compreender."18 Eis aí um movimento dialético que se estrutura na 
relação sujeito-obra: a verdade de um "há" (a obra como um em-
si) e a "temporalização" (verdade experienciada, vivida) desse "há" 
(a obra à luz de um para-si).19 

É nesse universo de significações (signos, sentidos, afetos), 
que transpassa o sujeito e a obra, que se insere a ideia de que "Um 
gesto20 remete a uma 'Weltanschauung' e nós o sentimos."21 Desse 
modo, não se pretende afirmar aqui, à luz da "tese de irrealidade", 

que o quadro, a tela, as camadas reais da pintura, o jogo claro-
escuro, a rugosidade ou a lisura da matéria-prima de uma 
escultura (seus vincos e dobras, seu polimento) não têm existência 
real, ao contrário, eles estão diante do observador “em presença” e 
"em perfil": a obra existe de fato ("há"). Mas o “objeto estético” ou 
o “objeto da experiência estética” não existem por si mesmos, 
como uma coisa em relação com outras coisas no mundo. O objeto 
de apreciação estética é temporalizado pela experiência humana e, 
por consequência, ele só “Irá aparecer no momento em que a 
consciência [...] constituir-se-á ela mesma como imaginante”.22 

Observa-se, por exemplo, um cubo de seis faces – proposto 

                                                            
18 Idem. Vérité et Existence. Paris: Gallimard, 1989, p. 18. 

19 O que Sartre chamaria de "dialética afetiva" (Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de 

l’imagination, op. cit., p. 180), de uma passividade e de uma atividade que constituiriam a riqueza de 
sentimentos que estruturam o real ("um tipo de tensão sem repouso" – Ibidem, p. 181). 

20 Estético, no caso. 

21 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard, 2001, p. 502. 

22 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 239. 
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por Sartre23 – colocado diante das estruturas intencionais de um 
observador: 

 
Trata-se aqui de um fenômeno pelo qual essa consciência se 

manifesta em duas dimensões (duas "grandes atitudes irredutíveis 
da consciência" 24 ), a saber, a “consciência perceptiva” e a 
“consciência imaginante”, de maneira que: 1º) se estabelece uma 
relação da consciência do observador (o sujeito da experiência 
estética) com o objeto cubo (a obra); 2º) o objeto aparece de certa 
forma, por determinada perspectiva e por meio de um certo ponto 
de vista e 3º) como o modo pelo qual a consciência se posiciona, se 

manifesta e se lança ao objeto (intencionalidade). 

Há, portanto, uma atenção que se dirige ao cubo: a 
consciência (perceptiva e imaginante) se organiza, se posiciona em 
relação ao objeto, de maneira que o cubo seja dado por inteiro, mas 
por perfis, por partes em que, posteriormente, o observador emite 
um juízo (uma "síntese afetivo-cognitiva"25): é um cubo. Mas o 
desenho do cubo está, como o leitor observa, sob uma superfície 
plana e 

 
eu não posso saber que é um cubo enquanto não tiver apreendido 
suas seis faces; posso, no máximo, ver três faces ao mesmo 

tempo, não mais. E, quando passo, por exemplo, da apreensão 
das faces ABC às faces BCD, há sempre a possibilidade de que a 
face A se anule durante minha mudança de posição. Portanto, a 

existência do cubo permanece duvidosa.26 

                                                            
23 Ibidem, p. 18. 

24 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 156. 

25 Ibidem, p. 98. 

26 Ibidem, p. 18. 
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 Sartre fala, deste modo, das aparências de uma percepção e 
eis aqui outra tese do filósofo, em “O Imaginário”, fundamental 

para o desenvolvimento desse trabalho: afirmar que “o próprio da 
percepção é que o objeto só aparece como uma série de perfis, de 
projeções.”27 Em outros termos, só se vê o cubo a partir de um 
certo ponto de vista que exclui uma infinidade de outros pontos de 
vista, já que “o objeto da percepção excede constantemente a 
consciência”.28 

 Há, por este motivo, uma relação do observador que visa, 
que intenciona o objeto por um saber que acrescenta 
determinações (“um saber tocando o objeto”29) pela mediação de 

uma “reação afetiva” que o acompanha. O objeto percebido, por 
consequência, apresenta-se como algo qualificado, valorado, 
dotado de sentido e vivenciado pelo observador: trata-se da 
estrutura afetiva do mundo (de sua carga afetiva)30 e da própria 

estrutura existencial da consciência (saber e afetividade não se 
separam31). Mas estas “estruturas”, por sua vez, jamais lançam o 
homem para “fora-do-mundo”, ao contrário, o “objeto em 
imagem” é sempre o mundo apreendido sob certo ponto de vista, é 
uma maneira de ir além do mundo pelo próprio mundo: “a 
condição essencial para que uma consciência imagine é que ela 
esteja ‘em situação no mundo’ ou [...] que ela ‘esteja-no-mundo’.”32 
Ora, negar ou afirmar a realidade pela imaginação só pode ocorrer 
“sobre um fundo de mundo e em ligação com esse fundo.”33 

Dadas estas breves considerações sobre uma “fenomenologia 
da imaginação” (ou da relação “Consciência-Mundo” na 

                                                            
27 Ibidem. 

28 Ibidem, p. 20. 

29 Ibidem, p. 22. 

30 Ver SARTRE, Jean-Paul. Esquisse d’une théorie des émotions. Paris : Hermann, 1939., p. 47. 

31 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 122. 

32 Ibidem, p. 235. 

33 Ibidem.  
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perspectiva da “percepção”, da “imaginação” e de uma “ontologia 
da imagem”34), pode-se agora refletir sobre o vínculo que se 

estabelece entre o “objeto estético” e a “consciência imaginante”, 
mas a partir do ato perceptivo e, mais especificamente – como o 
que se propõe aqui refletir –, da perspectiva do sujeito da 
experiência estética. Neste aspecto, do mesmo modo que na 
experiência do cubo de seis lados, a percepção de uma obra de arte 
segue as mesmas estruturas intencionais dessa experiência 
perceptiva (eis o que se deseja defender): o quadro se torna o 
correlativo de uma consciência imaginante. No caso, a pintura – 
bem como a escultura – é um irreal, é “o quadro em imagem” e 

não mais a matéria bruta espacializada no mundo: trata-se agora 
do objeto de uma apreciação estética. 

Apreende-se, por consequência, o quadro que emociona e 
afeta de alguma forma e isso à luz de um objeto que é pintado com 

inteligência (saberes, conceitos, ideias, representações, teorias, 
técnicas, ideologias), com audácia, com afetividade (melancólico, 
tenebroso, angustiante, cômico, excitante): a pintura nos afeta e, 
por isso mesmo, a matéria bruta perde a sua “inocência 
inorgânica". Essa experiência fenomenológica, parafraseando 
Sartre, reinstala “o horror e o charme das coisas”35. 

 Retornando à declaração inicial de que "a obra de arte é um 
irreal", Sartre nos reafirma isso ao dizer que “num quadro, o 
objeto estético é um irreal.”36 Ele pretende, com essa afirmação, 
marcar a diferença entre o “real” e o “imaginário” na obra de arte 
para afirmar que o artista tem, como ponto de partida do processo 
de criação, a “imagem mental” que se converte em quadro (a 

imagem originada na subjetividade/interioridade do pintor que, a 

                                                            
34 Categorias essas que aparecem na “Introdução” de “A Imaginação” (1936) através da experiência 
do sujeito ao observar uma folha em branco. 

35  Ver SARTRE, Jean-Paul. “Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : 
l’Intentionnalité”. La Transcendance de l’Ego: Esquisse d’une description phénoménologique. Paris: 
VRIN, 1978 (ou em Situações, I). 

36 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 240. 
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princípio, é incomunicável). Há o real (a tela, as pinceladas, a 
aplicação das tintas, suas matizes, a textura, a madeira, o ferro, o 

barro cozido), mas ele não cria o objeto da apreciação estética (já 
que a matéria é passiva e inerte). Ora, mas onde se encontra, de 
fato, a experiência do belo? Em que "lugar" ele se instaura? 

Sartre responde ao seu leitor: “O que é ‘belo’ [...] é um ser 
que não poderia dar-se à percepção e que, em sua própria 
natureza, está isolado do universo.”37 Em outras palavras, é a 
dimensão real da obra que permite que o irreal (a imagem mental 
do artista) se manifeste o mais próximo possível (no quadro, na 
escultura, nas cores, na textura, na forma, no material) de sua 

imaginação. A experiência estética do belo surge quando a coisa 
material é “visitada” (olhada, percebida, intencionada) pelo 
espectador e não só isso, mas, sobretudo, quando ele assume uma 
atitude imaginante (ou seja, quando a coisa material se converte 

em imagem). No quadro, escreve Sartre, “a distância dos 
personagens é imaginária” 38 , pois “se remete ao olhar do 
espectador para recompor uma figura”. 39  A coisa em si, se 
considerada isoladamente (o vermelho de Matisse, a massa de 
bronze ou o gesso das esculturas de Giacometti), não tem nada de 
estético – tratar-se-ia apenas de uma afecção dos sentidos (no 
aspecto cartesiano de uma máquina que é estimulada pelos objetos 
exteriores)40. É preciso, de alguma forma, vivenciar (afetiva e 
cognitivamente) a obra. 

 
  

                                                            
37 Ibidem. 

38 Idem. Situations, III. Paris: Gallimard, 1949, p. 296. 

39 Ibidem, p. 298. 

40 Ver a concepção de Descartes da grande mecânica do corpo (da estrutura e dos movimentos dessa 

máquina corporal: funções mentais, sentidos, imaginação, memória) em relação com o mundo no 
"Traité de L'Homme". 
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3. A vivência estética para além do singular: por uma reflexão 
sobre a criação estética 

 
É preciso experienciar um quadro, pensando-se, por 

exemplo, em a "Mesa posta (Harmonia em vermelho)", de Henri 
Matisse, de modo que “o vermelho no quadro”41 se manifeste como 
uma apreensão estética que faz parte de um “conjunto irreal” (a 
totalidade da obra pelo ato imaginário) e é nesse conjunto que se 
desvela a experiência estética do belo. O espectador, no caso, só 
pode desfrutar do vermelho apreendendo-o como o vermelho da 
parede e como o vermelho da toalha da mesa. Portanto, é preciso 

dizer, apreende a cor (a forma, o espaço, as proporções) como um 
irreal e como uma experiência imaginária que remete à vivência 
perceptiva da obra (como àquela do cubo). Em outros termos, o 
quadro, em sua materialidade (inerte) apresenta-se no plano da 

tela, mas também na mesa, na parede e na toalha (imaginados, 
significados, valorados, representados e intencionados para além 
dessa materialidade bruta) – os objetos, as frutas, a cadeira, as 
árvores floridas, a janela, a casa ao fundo e a mulher não existem, 
enquanto tais, no mundo real. 

Contudo, nessa experiência estética, o vermelho do quadro 
assume tons reais permitindo que o irreal se manifeste: “é no irreal 
que as relações de cores e formas adquirem seu verdadeiro 
sentido.” 42  No mesmo aspecto, o conjunto de coisas que se 
manifesta através do quadro (cadeira, vaso de flores, frutas, 
árvores, casebre) remete aos objetos irreais que se desvelam pela 
tela em uma espécie de possessão43. É esse conjunto de objetos que 

Sartre qualifica a obra de belo, pois é por eles que a fruição estética 
se constitui, isto é, é através da tela em seu conjunto e enquanto 

                                                            
41  Ver os "vermelhos de Matisse" na análise de Sartre em L’Imaginaire: Psychologie 
phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 240. 

42 SARTRE, Jean-Paul. Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., 
p. 241. 

43 Ibidem, p. 242. 
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objeto imaginário que “o objeto estético é constituído e apreendido 
por uma consciência imaginante que o coloca como um irreal”.44 

Logo, conclui Sartre – e eis aí a tese fundamental para a 
compreensão da experiência estética –, “o real nunca é belo. A 
beleza é um valor que só poderia ser aplicado no imaginário”.45 
Ora, todo “objeto possuído, enquanto possuído, é criação 
contínua”46 – ou, como se lê na “Transcendência do Ego” –, é uma 
“relação de produção poética”, de “criação” (no sentido de 
ποιεῖν)47, uma espécie de criação estética. 

Na “criação estética”, portanto, todo ato criativo coloca o 
artista na origem de sua existência concreta, pois é preciso que o 

quadro exista por ele e, ao mesmo tempo, independente dele: “é 
preciso que [o quadro] exista em si, isto é, que ele renove 
perpetuamente sua existência por si mesmo.” 48  Renovada 
perpetuamente (criação estética), a obra aparece como criação 

contínua, exteriorizando a “marca” do pensamento do autor. “Toda 
obra de arte é um pensamento, uma ‘ideia’; seus caracteres 
nitidamente espirituais, na medida em que não passam de 
significação.”49 Renovada perpetuamente, este pensamento e esta 
ideia estão, em certo sentido, “perpetuamente em ato” e isso na 
medida em que o autor se encontra (e se renova) na dupla relação 
da consciência que a concebe (consciência imaginante, conceito, 
conhecimento enquanto uma forma de apropriação da obra) e da 
consciência que a encontra (consciência perceptiva). 

O importante aqui é entender que essa dupla relação torna 
possível a emissão de um juízo moral, de valor ou estético: "É um 

                                                            
44 Ibidem. 

45 Ibidem, p. 245. 

46 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 637. 

47 Idem. La Transcendance de l’Ego: Esquisse d’une description phénoménologique, op. cit., p. 60. 
(poiéin: criar, produzir, inventar, tomar para si, nomear). 

48 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 622. 

49 Ibidem. 
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belo quadro de Matisse", "É uma perturbadora escultura de 
Giacometti", "É uma repugnante gravura de Sade", "É uma obra 

enigmática de Escher", etc.. Em suma, trata-se do modo pelo qual o 
espectador vivencia objetivamente a maneira pela qual a obra lhe é 
dada, lhe é manifesta: a cadeira, as árvores, o casebre, o azul do 
céu são dotados de sentido e existem iluminados pela experiência 
vivida, daquilo o que se chamaria de uma Erlebnis, de uma 
experiência vivida na qualidade de um vivido intencional50. Mas 
eles não podem se constituir por si mesmos51 (como na experiência 
fenomenológica do “horror” e do “charme” das coisas), eles se 
mantêm pela existência daquele que observa: “É por mim que uma 

face do mundo se revela, é para mim que ela se revela”52. 
Mas a obra, ainda que exista independente do autor, ou seja, 

existe “em si”, está lá, exposta no Louvre, no British Museum, no 
National Gallery of Art; ela também se estrutura como uma “face 

do mundo” que se manifesta pela existência de um “nós”. É deste 
modo que a “verdade” (os juízos estéticos e de valor) do 
observador tem duas dimensões: trata-se de um pensamento 
singular (o pensamento de Pedro, observador, no Louvre), em que 
os juízos ganham existência pela sua relação enquanto observador 
(na relação “consciência-objeto” e na perspectiva da percepção, da 
imaginação e do Eu penso). Todavia, ao mesmo tempo essa 
vivência existe para além do sujeito que observa, isto é, existe 
como um pensamento de todos (obra pensada, à luz de uma ideia, 
de um juízo, de um valor, de uma época), de preceitos estéticos que 
existem independentes desse observador – é o que Sartre chama de 
uma “síntese de eu e de não-eu”53 na dinâmica dessas estruturas. 

Para que melhor se compreenda essa perspectiva de “O ser e 

                                                            
50 Idem. La Transcendance de l’Ego: Esquisse d’une description phénoménologique, op. cit., p. 47. 

51 É o objeto, resgatando-se de um termo sartriano, em sua “nudez de indiferença” (ver L'être et le 
néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 625). 

52 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 623. 

53 Cf. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., pp. 622-623. 



26 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

o nada” – e com o objetivo da apreensão do fenômeno Arte-
Subjetividade –, pode-se recorrer a uma Conferência que Sartre 

proferiu em Roma, no Instituto Gramsci, em 1961, intitulada “Arte 
e subjetividade” – que compõe um dos textos principais desse 
trabalho. Em um primeiro momento, pode-se ressaltar desta 
análise sartreana a afirmação de que a “experiência da verdade da 
obra de arte”, na dimensão do conhecimento, dos juízos de valor, 
do conceito, do saber que a estrutura, é uma experiência da 
subjetividade, já que 

 
a subjetividade é viver o seu ser, vive-se o que se é, e o que se é 

em uma sociedade, pois não conhecemos outro estado do 
homem; ele é precisamente um ser social que, ao mesmo tempo, 

vive a sociedade do seu ponto de vista.54 

 
A subjetividade é, por consequência, encarnação, ela existe 

como indivíduo e na perspectiva da representação total de sua 
época (a singularidade não se desvincula da coletividade) – ela é, ao 
mesmo tempo, relativa e absoluta.55 

Sendo assim, como conclui Sartre em um artigo sobre “O 
Artista e sua Consciência”, “É, portanto, verdade que uma obra de 
arte seja ao mesmo tempo uma produção individual e um fato 
social.”56 A própria obra, neste aspecto, revela o artista como um 
ser social, como um existente (concreto) inserido na vida real de 
uma época: “as artes de uma mesma época se influenciam 
mutuamente e são condicionadas pelos mesmos fatores sociais”57. 

                                                            
54 SARTRE, Jean-Paul. “Arte e subjetividade”. O que é a subjetividade? Tradução de Estela dos Santos 
Abreu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015, p. 99. 

55 Ainda que no homem não haja uma Natureza Humana, nele se encontra "uma universalidade 
humana de condição [;] há uma universalidade do homem; mas ela é perpetuamente construída. [...] 

Esse absoluto da escolha não suprime a relatividade de cada época." (Cf. SARTRE, Jean-Paul. 
L'Existentialisme est um humanisme. Paris: Gallimard, 1996., p. 59 e p. 61). 

56 SARTRE, Jean-Paul. “L’Artiste et la conscience”. Situations, IV. Paris: Gallimard, 1964, p. 33. 

57 Idem. O que é a Literatura? Trad. de Carlos Felipe Moisés. 3 ª ed. São Paulo: Ática, 2004, p. 10. 
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Este artista situado (com o seu “conteúdo a priori e histórico”58) se 
projeta na tela (em branco) sob um aspecto subjetivo: é a 

interiorização do artista exteriorizando objetivamente sua época, 
ou ainda, é “uma pintura objetiva [...] revivida em subjetividade 
[densidade obscura ou obscuridade de si] que se projeta para 
construir a obra.”59  

Também é possível afirmar que o apreender o social é, 
inevitavelmente, um projetar-se nele, é um vivenciar a si mesmo a 
partir da realidade e das estruturas do entorno (“eu sou aquilo o 
que me cerca”60), portanto, é um permanente envolvimento e 
encarnação que constituem a objetividade e a subjetividade 

(tensional) da obra de arte e é nesta “dialética social” (dialética do 
interior e do exterior) e nesta “sobredeterminação”, enfatiza Sartre, 
que a beleza da obra de arte (no seio da experiência estética) traz 
um dos seus elementos fundamentais: a verdade61 , mas “da 

verdade no interior de esquemas estéticos, de valores estéticos, e 
não da verdade pura.”62 Sendo assim, este trabalho deseja mostrar 
que “é impossível imaginar a arte a não ser como o ponto de 
encontro entre o objetivo [ a verdade objetiva, os 
condicionamentos, as estruturas, o projetar-se] e o subjetivo.”63 

Artista e espectador, eis aqui a condição da experiência 
estética do belo, projetam-se no meio social (cultural, político, 
econômico, ideológico, moral) e só “se lançam à” na medida em 
que vivenciam singularmente sua situação coletiva 64 : só há 
verdade na arte, uma verdade sempre objetiva, dentro das 
condições que a produz, por conseguinte, ela apenas existe “na 

                                                            
58 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 70. 

59 Idem. “Arte e subjetividade”, op. cit., pp. 102-103. 

60 SARTRE, Jean-Paul. “Arte e subjetividade”, op. cit., p. 103. 

61 Ibidem. 

62 Ibidem, p. 104. 

63 Ibidem. 

64 Cf. “Arte e subjetividade”, op. cit., pp. 103-104. 
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medida em que trouxer uma subjetividade”65 no seio de uma 
verdade que a suscita (que a provoca, a instiga, e a convida ao 

engajamento). É assim que esta “verdade da arte”, enquanto 
manifestação (e produção) da subjetividade, pode ser analisada na 
perspectiva do olhar. 

 
4. Por uma desnaturalização do olhar: a arte como apelo 

 
Em “A procura do Absoluto”66, o leitor se depara com um 

escrito de Sartre em que o filósofo analisa as obras de Giacometti. 
Neste texto, a experiência estética do observador dar-se-á na 

medida em que o espectador se coloca frente a um autor que 
manifesta a sua arte ao talhar a figura humana (representação, 
imagem) em um bloco (disforme) de matéria inerte – e é essa 
relação (existencial, ontológica, estética) que se fará objeto de 

estudo para Sartre. Mas como essa matéria bruta (esculpida, 
dilacerada, manipulada, trabalhada) se converte em movimento, 
em corpo humano, em alma humana e, portanto, se faz presença 
na qualidade de matéria antropomorfizada? Ora, pela mediação de 
uma matéria que se torna um bloco iluminado pelo "encantamento 
dos signos" (que confere a unidade da obra): "o homem é um 
mágico de signos"67. É nessa experiência que a imobilidade da 
matéria (“um rochedo, um coágulo do espaço”)68 terá em si 
mesma uma “dispersão infinita”: “é a imaginação do espectador, 
mistificado por uma grosseira semelhança69, que empresta o 
movimento, o calor, a vida à [...] matéria.”70  

                                                            
65 Ibidem, p. 104. 

66 SARTRE, Jean-Paul. “La recherche de L’Absolu”. Situations, III. Paris: Gallimard, 1949. 

67 Ibidem, p. 290. 

68 Ibidem. 

69 O "grosseiro" aqui se dá pelo esforço do observador, diante de uma escultura de Giacometti, que 
precisa esforçar-se para nela enxergar um corpo humano – diferente do realismo das esculturas 
gregas clássicas. 

70 Ibidem, p. 292. 
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Resgatando-se algumas teses de “O Imaginário” – 1º) do 
objeto que aparece como uma série de perfis, de projeções que, por 

isso mesmo, exclui uma infinidade de outros pontos de vista; 2º) 
do objeto da percepção que excede constantemente a consciência 
imaginante e 3º) do “objeto em imagem” que aparece “num só 
bloco” (“a imagem se dá inteira desde seu aparecimento”71 segundo 
uma “pobreza essencial”72) –, o leitor de “A procura do Absoluto” 
se sentirá mais à vontade com o conteúdo teórico das análises 
sobre a experiência estética que Sartre elabora nesse texto. É 
preciso ter uma certa compreensão prévia de "O Imaginário", 
sobretudo no que diz respeito à relação entre a percepção (mundo 

real) e a imagem (mundo irreal), para melhor apreender a 
aparente superficialidade das análises desse seu estudo. 

Por exemplo, como compreender a afirmação de que a 
imaginação do espectador, frente a uma escultura de Giacometti 

(bloco inerte), mistifica-se por uma grosseira semelhança com a 
realidade do corpo humano (vida, ação, movimento)? Essa 
"misitificação" (conceito fundamental à Sartre) representa, por sua 
vez, o mesmo processo pelo qual as estruturas da consciência 
(percepção-imagem) se inserem em um permanente processo de 
criação (de si, do mundo) com as estruturas da realidade. Nesse 
contexto, todo saber imaginante, todo saber significativo e todo 
estado afetivo73 (que acompanha o fluxo da consciência) passam 
pela própria espessura do real (coeficiente de generalidade, 
plasticidade do real)74 e nela o fluxo da consciência arrisca-se a 

                                                            
71 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 19. 

72 Ibidem, p. 171. 

73 O Ego é a unidade ideal de todos os estados e ações, uma unidade que se incorpora no estado 
presente, de modo que o Eu suporte o conjunto de ações (físicas ou psíquicas) e qualidades que 

precisa realizar diante das exigências do mundo – por isso Sartre falará de uma espontaneidade ou 

interioridade degradada, mascarada (ver La Transcendance de l’Ego: Esquisse d’une description 

phénoménologique, op. cit., pp. 57, 63, 67, 69, 71, 81), que traz consigo a "memória" e uma 
"imaginação afetiva" (L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit, p. 182, 
em uma nota de rodapé) que permeiam a relação Consciência-Mundo. 

74 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., pp. 120 e 190. 
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apreender a si mesma como "espontaneidade enfeitiçada": eis aí o 
"problema existencial [e ético] da imagem".75 

É nesse universo teórico que o "olhar" da experiência 
estética será problematizada por Sartre: “as propriedades do 
verdadeiro espaço se sobrepõem e disfarçam as do espaço 
imaginário [e] a divisibilidade real do mármore [percepção/perfis] 
destrói a indivisibilidade da personagem [bloco]”76. É preciso 
criticar, deste modo, aquele que crê eliminar do olhar (seja do 
escultor ou do espectador) seus condicionamentos, sua encarnação, 
seu ser social e sua experiência afetiva: o belo não se dá por si 
mesmo. Se o escultor quer esculpir a Natureza Humana em sua 

obra, ele não a fará sem que o seu próprio olhar componha tal 
Natureza (ela não virá do céu e nem de alguma categoria fora do 
reino humano). Sendo assim, o artista, “Procurando o verdadeiro, 
reencontrou a convenção” 77  (a situação). Trata-se do olhar 

humano situado e é neste aspecto que o objeto estético “descarrega 
sobre o visitante o cuidado de animar estes simulacros inertes [e] 
acaba por fazer depender sua obra da relatividade dos pontos de 
vista que se toma sobre ela”.78 O objeto estético é, por fim, lançado 
no espaço imaginário e a obra perde a pretensão de tornar-se uma 
"Arte absoluto", uma "Arte de sobrevoo".79 

                                                            
75 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 188. A consciência está 

permanentemente em perigo no mundo e a arte se daria como uma vivência pela qual o observador 
se faz responsável pela significação de si e da obra que o afeta. Na relação com o mundo, ou a 

consciência degrada-se, mistifica-se, "passiviza-se", aliena-se (perdendo sua espontaneidade) ou ela 

se resgata como "liberdade situada" (como "nadificação livre do mundo" – Ibidem, p. 235) – ela não 
pode liberar-se de seu estar-no-mundo, ela é sempre uma "consciência encarnada". Afinal, “sou eu, 

eu que duro, engajado no circuito de minha ipseidade, em perigo no mundo, com minha 
historicidade" (EN, p. 188). 

76 SARTRE, Jean-Paul. “La recherche de L’Absolu”. Situations, III, op. cit., p. 190. 

77 Ibidem, p. 298. 

78 Ibidem. 

79 No caso da arte literária (mas também na escultura), exemplifica Sartre, “Uma obra do espírito 

somente existe como uma objetividade intersubjetiva: é a relação conjugada da escritura e da leitura, 

através de sua materialidade de coisa escrita, que a atualiza” (SARTRE, Jean-Paul. L’Idiot de la 
Famille – Gustave Flaubert de 1821 à 1857. Vol. III, op. cit., p. 179). Por mais que se procure pensar na 

possibilidade de uma “Arte Absoluto”, de uma arte de “sobrevoo”, o processo da produção de si do 
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Para Sartre, Giacometti restitui às estátuas um espaço 
imaginário em que seus personagens (como "L'homme qui marche, 

1960”) surgem no campo visual já como uma ideia, um conceito (a 
matéria esculpida exige que a consciência imaginante a converta 
em figura humana, ainda que ela não tenha as qualidades 
antropomórficas explícitas de uma “Vênus de Milo”). Sua verdade é 
a de trazer uma (inter)subjetividade em um meio inter-humano, 
fazendo do homem um “ser social”: “o homem não existe primeiro 
para ser visto depois, mas é o ser cuja essência é existir para os 
outros”80. As estátuas de Giacometti, neste sentido, “chocam os 
mais arraigados hábitos dos nossos olhos”81.  

A obra se ilumina no campo da relatividade dos pontos de 
vista do espectador ("a escultura deve fixar o movimento no 
imóvel"82), de modo que, na experiência estética, é suscitada no 
espectador, por meio de uma “aparição interrogativa”, 

“sentimentos e atitudes que habitualmente provoque o encontro de 
homens reais”83 e um encontro onde o espectador se vê convidado 
a engajar-se e a animar a relação imaginário-real no seio da 
intersubjetividade: o espaço da obra é o espaço da vida. 

Em “Esculturas em n dimensões”84, Sartre segue o mesmo 
raciocínio ao afirmar que Giacometti pretende, com suas 
esculturas, “desumanizar o nosso olhar”85, mas no sentido de 
desnaturalizar o objeto segundo 

 
uma forma de sugerir que o homem está sempre diante de si 
mesmo e que o mundo está, ao mesmo tempo, totalmente dado e 

                                                                                                                              
escritor (bem como a do leitor em relação com a obra) jamais se dará por um olhar “não-situado”, 

“fora-da-História” ou "fora-da-sua-historicidade". 

80 SARTRE, Jean-Paul. “La recherche de L’Absolu”. Situations, III, op. cit., p. 302. 

81 Ibidem. O grifo é meu. 

82 SARTRE, Jean-Paul. “Les Mobiles de Calder”. Situations, III. Paris: Gallimard, 1949, p. 307. 

83 Ibidem, p. 362. 

84 SARTRE, Jean-Paul. “Sculptures à n dimensions“, op. cit.. 

85 Ibidem, p. 667. 
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totalmente a fazer, [...] figurando, ao mesmo tempo, o espírito 
tornado coisa e a perpétua transcendência da coisa pelo 

espírito.86 

 
É neste aspecto que também se pode pensar em uma análise 

sobre a experiência estética no cinema. A vivência estética 
cinematográfica, no contexto de uma "estética do olhar" e de uma 
"ética do olhar", é predominantemente “antropocêntrica” 
(antropocentria)87, pois a relação espectador-imagem fílmica dá ao 
vivenciar essa realidade estética pelo devir das imagens projetadas 
na tela (animadas pela intencionalidade do espectador), como uma 

“sensação do Conjunto”88 (seja da totalidade da obra ou do campo 
intersubjetivo pela qual ela se manifesta): o campo simbólico da 
arte aponta para um fenômeno significado coletivamente. 

Trata-se de fazer “passar da objetividade absoluta à pura 

subjetividade”89 desse vivenciar e isso na medida em que, pela 
mediação do universo fílmico, descobre-se “o símbolo, força 
misteriosa das coisas” 90 . Vida e estética são dialeticamente 
intercambiáveis, já que lança o artista e o espectador no campo 
significante ("me encontro engajado em um mundo já 
significante"91 e a própria "realidade humana é significante"92). 
"[O] cinema encontra-se do lado do simbólico"93, em um mundo 

                                                            
86 Ibidem, pp. 668-669. 

87 “O cinema restitui a antiga e poética crença na antropocentria [anthropocentrie], única fonte de 
arte.” (SARTRE, Jean-Paul. “Apologie pour le cinéma. Défense et illustration d’un Art international”. 
Écrits de Jeunesse. Paris: Gallimard, 1990, p. 397). 

88 Ibidem. 

89 Ibidem. 

90 Ibidem, p. 394. Do mesmo modo, afirma Sartre, "a imagem é simbólica por essência" (Idem. 

L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 128), dái a sua 
inevitabilidade. 

91 Idem. L'être et le néant: essai d'ontologie phénoménologique, op. cit., p. 555. 

92 Ibidem, p. 582. 

93 METZ, Christian. O significante imaginário: Psicanálise e Cinema. Tradução de António Durão. 
Lisboa: Livros Horizonte, 1980, p. 56. 
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humanizado (antropomorfizado) e refletindo o modo pelo qual 
consciência e realidade objetiva se organizam nesse mesmo campo 

simbólico (valor, norma, afetos). Signos e homens inscrevem-se na 
"ordem das coisas", isto é, manifestam-se em e a partir de 
situações, de condutas, de estruturas, enfim, de realidades 
coletivizadas e é nesse contexto que se pode falar da relação entre 
"Arte" e "Verdade" à luz da experiência estética. 

 
5. Considerações finais 

 
Para concluir, a “verdade na Arte", para Sartre, encontra-se 

na exata medida em que ela desvela, suscita e traz uma 
subjetividade concreta entre outras subjetividades, negando, por 
consequência, uma teoria da “arte pela arte”, isto é, de uma “arte 
pura” e “vazia” que seria iluminada por um “purismo estético”, por 

uma espécie de “Arte-absoluto” que romperia com a realidade em 
nome de uma “autonomia pura”, de um Belo metafísico a priori e 
a-histórico que, por sua vez, produziria uma “Transcendência de 
sobrevoo em relação ao mundo”94: toda forma de desrealização de 
si e da realidade, toda negação da praxis e do engajamento e toda 
opção pela irrealidade apontaria para uma “verdade eterna” 
enquanto uma “verdade morta”95. 

Arte e Verdade, poder-se-ia resumir, é “puro apelo” a uma 
consciência perceptiva e imaginante que “está sempre ‘em 
situação’”96, perpetuamente “acompanhada pelo sentimento de 
arriscar-se, de engajar-se ou de assumir responsabilidades”97 e é 
nesta perspectiva que “A obra de arte é valor porque é apelo”98. A 

arte, na medida em que suscita uma subjetividade (a experiência 

                                                            
94 SARTRE, Jean-Paul. Vérité et Existence, op. cit., p. 29. 

95 Ibidem, p. 11. 

96 Idem. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 236. 

97 Ibidem, p. 146. 

98 Idem. O que é a Literatura?, op. cit., p. 41. 
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estética), atinge, pela própria estrutura do objeto estético, “a 
liberdade humana como sua fonte e fundamento original [...], já 

que é na própria passividade da matéria que encontramos a 
insondável liberdade do homem.”99  A experiência estética se faz 
possível na dimensão da percepção, da imaginação, em situação e à 
luz da liberdade (relativa e absoluta). 

Se na “Estética” de Hegel se vê, ainda que em uma 
perspectiva idealista, que uma das provocações da Arte é a de 
“despertar a alma” “transpondo-nos a situações que a nossa 
pessoal existência não nos proporciona nem proporcionará 
jamais”100, Arte e Verdade possibilitará à vivência estética “sentir 

profundamente o que se passa em nós próprios”101. Como o 
próprio Sartre escreve, “é impossível imaginar a arte a não ser 
como ponto de encontro entre o aspecto objetivo e o subjetivo”102, 
em que o “fundamento da Verdade é a liberdade”103. Segue daí a 

base da Arte como Verdade: “a verdade da praxis imaginante está 
na praxis real” 104  por um homem que nunca é apenas um 
indivíduo, mas um “universal singular” 105 . Só há Arte pela 
liberdade de um público concreto, dado que “Ela se endereça à 
minha liberdade e me revela a liberdade do Outro”106 e, ao mesmo 
tempo, “apresenta o Mundo que vemos como produto de uma 
liberdade.”107 Sartre oferece ao leitor, ao seu modo e por esses 

                                                            
99 Ibidem, pp. 46-47. 

100 HEGEL, G.W.F. “Estética: A Ideia e o Ideal”. Coleção Os Pensadores. Volume XXX. Tradução de 
Orlando Vitorino. SP: Abril Cultural, 1974, p. 105. 

101 Ibidem, p. 105. 

102 SARTRE, Jean-Paul. “Arte e subjetividade”, op. cit., p. 104. 

103 Idem. Vérité et Existence, op. cit., p. 35. 

104 Idem. “Questions de méthode”. Critique de la Raison dialectique. TOME I. Paris: Gallimard, 1960, 
p. 39. 

105 Cf. SARTRE, Jean-Paul. “Prefácio”. O idiota da família. Volume I. Tradução de Julia da Rosa 
Simões. Porto Alegre: L&PM, 2013, p. 07. 

106 Idem. Cahiers pour une morale, op. cit., p. 516. 

107 Ibidem, p. 568. 
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caminhos para se pensar "Arte e Verdade" à luz do sujeito da 
experiência estética, um exemplo pelo qual a fidelidade ao seu 

instrumental teórico (Existencialismo, Fenomenologia, Ontologia, 
Metafísica, Psicanálise existencial, Materialismo Histórico – mas 
sem confundir com o fundamento absurdo de um materialismo 
metafísico108) percorre todos os níveis de seus empreendimentos. 
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A estética do feminino: pegadas poéticas 
de um filósofo engajado 

Deise Quintiliano Pereira1  
 
 

Um romance é o lugar de um discurso problemático que o 

domínio de nenhum sentido a priori poderia governar [já que] o 
texto propõe uma leitura plural, irredutível àquela que o escritor, 

em nome de uma ideologia, poderia tentar lhe impor.  
(Doubrovsky) 

 
Introdução 

 
Obliterando o contexto histórico e a análise conjuntural do 

pós-Guerra, a artilharia pesada de inúmeros críticos levam ao 

paroxismo uma perspectiva da concepção literária de Jean-Paul 

Sartre que, apoiada no engajamento, primava pela objetividade e 
pela transparência: “A função de um escritor é chamar um gato de 
gato. Se as palavras estão doentes, cabe a nós curá-las”.2  

Para esses analistas, a escritura sartriana seria desprovida 
de poesia, de fantasia e de imaginação, conforme nos permite 
inferir o ensaio jornalístico de Emile Bouvier, professor e crítico 
literário, publicado durante a drôle de guerre: “Duvido que o Sr. 
Sartre torne-se um grande romancista, pois ele parece rejeitar o 
artifício e no artifício há arte”3. Apenas o discurso ideológico 
traçaria as bases dessa literatura, porquanto, na qualidade de 
escritor engajado, naquele momento, Sartre desejava dar 
transparência à linguagem, ser um terrorista da linguagem: “Nada 
é mais nefasto do que o exercício literário, chamado, acho, de prosa 

poética, que consiste em usar palavras para as harmonias obscuras 

                                                            
1 Professora Associada do Instituto de Letras da UERJ. 

2 SARTRE, Jean-Paul. Qu’est-ce que la littérature? Paris: Gallimard, 1948, p. 281. 

3 Idem. Les carnets de la drôle de guerre. Paris: Gallimard, 1995, p. 374-375. 
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que ressoam em torno delas e que são feitas de sentidos vagos em 
contradição com a significação clara”.4 

Como é possível conceber, todavia, que tais elementos 
estejam ausentes na produção literária de um autor que já se 
ocupava d' A imaginação e d' O imaginário quando apenas 
esboçava seu ambicioso projeto de síntese escritural, tão bem 
acolhido no campo da literatura e da filosofia, a ponto de 
promover, na perspectiva de Pierre Bourdieu, “uma espécie de 
soma de tudo que é legítimo nos dois campos [...] significando não 
apenas transferência de capital [cultural], mas interação”5? Nossa 
hipótese é que uma análise acurada da narrativa sartriana nos 

permitirá haurir elementos que comprovem a valoração do 
componente poético-estético na obra do escritor. 

Partindo da afirmação do próprio Sartre: "uma obra só é 
bela se escapar, de algum modo, ao seu autor"6, consideramos 

pertinente refletir sobre a produção do "belo", na obra sartriana, 
como ponto de fuga ou válvula de escape na composição do seu 
intrincado edifício filosófico e literário. Assim sendo, interessa 
mapear o traçado que conduz a elaborações poético-estéticas, 
passeando pelo bosque narrativo e desvelando armadilhas 
passíveis de mascarar, sob o logro de um "querer-dizer" manifesto, 
rotas alternativas de abordagem dos corpora sartrianos, por 
intermédio de um precioso fio condutor: o escrutínio da estética do 
feminino, fartamente disseminada em seus textos. 

 
Feminino e múltiplo 

 

A continuidade em Sartre nunca é repetição do mesmo. Na 
argamassa secular de celulose que oferta à posteridade, o estudo 
das personagens femininas, a importância atribuída ao 

                                                            
4 Idem. Qu’est-ce que la littérature?, op. cit., p. 281. 

5 BOSCHETTI, Anna. Sartre et “Les temps modernes”. Paris: Les éditions de Minuit, 1985, p. 36. 

6 SARTRE, Jean-Paul. Qu’est-ce que la littérature?, op. cit., p. 209. 
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componente estético, a fusão entre o ficcional e o (auto)biográfico 
e, sobretudo, a efetiva compreensão da vida como obra de arte não 

deixam dúvidas – apenas com as mulheres o escritor revela-se 
capaz de exercitar novas formas de sociabilidade, renovando as 
estereotipadas relações sociais: “Só sinto prazer na companhia de 
mulheres, só tenho estima, ternura, amizade pelas mulheres. Eu 
não daria um passo para ver Faulkner, mas faria uma longa 
viagem para conhecer Rosamond Lehmann”.7  

Nos dramas, nos romances, nas cartas, nas confidências, 
uma multidão feminina atravessa a vida para integrar o universo 
de escritos sartrianos. A condição para que também os homens 

possam postular uma participação concreta nas relações com o 
diretor de Temps Modernes é que possuam características do 
“feminino”: “Não concebo, particularmente, a ternura nas minhas 
relações com os homens. Por isso, só tive amizade pelo que 

chamarei homens-mulheres, uma espécie raríssima dentre outras 
[...] por mil riquezas íntimas, ignoradas pelos homens comuns”.8  

Criado num ambiente de mulheres, o narrador de As 
palavras – título definitivo da autobiografia Jean sans terre – evoca 
o descontentamento que tal fato despertava no avô materno, 
Charles (ou Karl): “Eram intrusas e meu avô não escondia que 
eram objetos de um culto menor, exclusivamente feminino”.9 O 
enfrentamento de Karl parece constituir o móbil que define a 
incursão do escritor no universo feminino. Todavia, a resistência 
ao padrasto representaria um fator decisivo nesse posicionamento: 

 
Meu padrasto disse-me uma frase que me marcou como ferro em 

brasa: “Ele é como eu [...] nunca saberá abordar uma mulher”. 
[...] Não estou bem certo de que essa frase não tenha sido uma 
das razões de todas essas conversas que, mais tarde, tolamente 

                                                            
7 Idem. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 523. 

8 Ibidem, p. 518-519. 

9 Idem. Les mots. Paris: Gallimard, 1964, p. 37. 
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desperdicei, recitando delicadezas, para provar a mim mesmo 
que, finalmente, sabia abordar uma mulher.10  

 

Nos primeiros textos, Os escritos de juventude 11 , as 
mulheres são ainda eclipsadas num segundo plano. Assumindo 
uma espécie de marginalidade que implica certa abstração do 
mundo dos homens, recebem a marca de traços específicos – 
fragilidade, sensibilidade, mistério, etc. Em A náusea 12  e nas 
novelas de O Muro13, essa digital não desaparece por completo, 
mas se enriquece na busca pela perfeição e numa vontade 
inabalável de imersão no absoluto.  

Com Bariona14 e As moscas – primeira peça encenada por 
Sartre, em 1943, com a França sob ocupação alemã – as mulheres 
irrompem o mundo dos homens, os provocam e os incitam a 
mudar: Sarah opõe-se a Bariona diante do conselho dos anciãos; 

Electra incentiva Orestes a agir. Com efeito, as personagens 
femininas não são mais testemunhas secundárias da história: são 
elas que a inventam; melhor, que a tornam possível. É pelas 
mulheres, graças a elas ou por causa delas que os homens se 
posicionam. Nesse sentido, metaforizam a liberdade – diamante 
bruto no sistema filosófico sartriano. 

As duas peças inscrevem-se numa conjuntura histórica 
específica – a guerra e a ocupação – e exprimem, na perspectiva 

                                                            
10 Idem. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 509. 

11 Idem. Ecrits de jeunesse. Paris: Gallimard, 1990. (Textos escritos entre 1922 e 1928). 

12 Idem. La nausée. Paris: Gallimard, 1938.  

13 Idem. Le mur. Paris: Gallimard, 1939. 

14 Bíblico apenas na aparência, esse drama, escrito para prisioneiros, representado por prisioneiros 
no natal de 1940, teve sua reprodução textual proibida por Sartre. Aparece, pela primeira vez, em 

apêndice, sem qualquer garantia de rigor ou exatidão, sob o título Bariona, ou le Fils du tonnerre, 

mas a peça não seria representada para o grande público. (Cf. CONTAT, M. & RYBALKA, Michel. Les 

écrits de Sartre. Chronologie bibliographie commentée. Paris: Gallimard, 1970, p. 565-633). Forjada 
nas condições igualitárias do Stalag, a experiência estética de Bariona, marcaria a grande virada da 

vida intelectual de Sartre, lhe oferecendo a primeira oportunidade de verificar que literatura se pode 

fazer no palco. (Cf. SARTRE, J-P. Théâtre Complet, sous la direction de Michel Contat. Paris: NRF 
(Pléiade), 2005, p. 1566). 
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literária, concepções filosóficas sustentadas em O ser e o nada.15 
Que Sarah e Electra ousem expressar-se constitui uma ofensa e 

uma provocação assumidas pelo dramaturgo. As duas encarnam, 
no início, a resistência ao fracasso, à ocupação, à colaboração e, no 
caso específico de Electra, à ideologia da culpa destilada pelo 
regime de Vichy. Para além da morte anunciada por Bariona, 
Sarah afirma: “serei feliz” e Electra recusa o luto e a expiação nos 
quais se encontra imersa a cidade de Argos, como forma de 
punição pelo assassinato do pai da protagonista, o rei Agamemnon, 
vestindo-se de branco e dançando: “Eu danço pela alegria, eu 
danço pela paz dos homens, eu danço pela felicidade e pela vida”.16 

Trata-se de peças de resistência, concebidas por “um 
escritor que resistia, mais do que um resistente que escrevia”17. 
Não subestimemos, todavia, o papel que o escritor atribui a essas 
mulheres, quando afirma: “Quando pelas circunstâncias históricas 

da época, do lugar e do nascimento existe a necessidade de ‘fazer-
se a si próprio’, muitos elementos contam. Porque tinha me 
tornado escritor, porque eu era apenas isso – porque eu era 
escritor – minha maneira principal de fazer a mim mesmo era a 
minha escritura”18. 

A situação do escritor naquele período histórico era 
exatamente essa – uma questão de resistência que a vida traduzia 
pelo viés da escritura e as mulheres tinham uma função 
determinada a cumprir: Sartre é um escritor e as mulheres 
carregam a vida. Mas é preciso optar pela vida em qualquer 
circunstância, isto é, “escrever esse movimento incessante da 
escritura à vida, da vida à escritura”19. 

                                                            
15 SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant. Paris: Gallimard, 1943. 

16 Idem. Huis clos suivi de Les mouches. Paris: Gallimard, 1947. 

17  Entrevista concedida a John Gerassi, em 1972. Citado em: SARTRE. Jean-Paul. Œuvres 

romanesques. Édition établie par Michel Contat et Michel Rybalka. Paris: Gallimard, Bibliothèque de 
la Pléiade, 1982, p. LVIII. 

18 GORDIMER, N. L’écriture et l’existence. Paris: Plon, 1999, p. 134. 

19 BIDENT, C. Maurice Blanchot partenaire invisible. Seyssel, Champ Vallon, 1998, p. 9. 
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 Produzindo uma verdadeira poética do feminino, a 
inserção no ambiente de mulheres selaria definitivamente a 

trajetória de escritos de Poulou – cognome do jovem Sartre. Nos 
jogos imaginários, o recurso do narrador à metáfora de 
“Grisélidis”, na autobiografia As palavras, converge para essa 
interpretação: “Lera vinte vezes, com paixão, a história de 
Grisélidis”20. Nos diários de guerra, a personagem Grisélidis é 
igualmente aludida: “Na minha infância, derramei algumas 
lágrimas por Grisélidis”21.  
 A referência à história da “Griselda” italiana remete a um 
dos contos que compõem o Decameron, de Boccaccio22, o qual 

serve de argumento para a versão de uma novela em versos de 
Charles Perrault23.  
 Pressionado por seus súditos a se casar, o marquês de 
Saluzzo, que desconfia da sinceridade feminina, desposa uma 

camponesa, com quem tem dois filhos, os quais finge ter matado. 
Anos mais tarde, o marquês faz sua mulher acreditar que, por não 
amá-la, trará uma concubina para viver com eles. Todavia, é sua 
própria filha quem cumprirá esse papel, com o desconhecimento 
da mãe, que é expulsa de casa, portando apenas a roupa do corpo. 
O marquês admira cada vez mais a resistência dessa mulher, capaz 
de suportar tamanhas ofensas. Ele decide, então, devolver-lhe os 
filhos já crescidos, reconhecendo-a oficialmente como 
companheira. Daquele dia em diante, a assume na qualidade de 
esposa, fazendo com que seja respeitada por todos.  
 É com essa glorificação final que o pequeno Poulou sonha, 
sendo ainda evocada em mais quatro passagens ao longo do 

percurso narrativo de As palavras, sempre por intermédio da 

                                                            
20 SARTRE, Jean-Paul. Les mots, op. cit., p. 107. 

21 Idem. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 573. 

22 Notadamente, ao da “decima giornata”, “novella decima”. Cf. BOCCACCIO, G. Decameron. Milano: 
Arnaldo Mondadori Editore, 1985, p. 892-904. 

23 Cf. PERRAULT, C. Contes de Perrault en vers et en prose. Paris: Editions de la chronique des 
Lettres Françaises, 1928, p. 11-52. 
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metáfora de “Grisélidis”. Possivelmente na tentativa de alcançar 
um efeito mais expressivo dessa simbologia junto ao leitor, a 

estrutura da história original é alterada: “O que me agradava neste 
relato pouco recomendável era o sadismo da vítima e a inflexível 
virtude que acabava pondo de joelhos o marido carrasco”24. Tais 
modificações visam sobrevalorizar a recompensa do herói, 
confirmando ainda o caráter ficcional da autobiografia assumido 
pelo narrador: “O que acabo de escrever é falso. Verdadeiro. Nem 
verdadeiro nem falso, como tudo o que se escreve sobre os loucos, 
sobre os homens”25. 

Não menos conflituosas são as relações dos casais que 

povoam a obra romanesca e dramatúrgica de Sartre. A solidão de 
Roquentin d’A náusea corresponde à busca de momentos perfeitos 
de Annie; o dogmatismo de Hugo, de As mãos sujas, opõe-se à leve 
lucidez de Jessica. Lucidez, aliás, proporcionada aos homens pelas 

mulheres: Roquentin tenta escrever um livro após seu último 
encontro com Annie; Hugo decide falar com Hœderer aceitando 
um conselho de Jessica; mas são sobretudo as mulheres de O diabo 
e o bom deus que abrem os olhos de Gœtz para a realidade efetiva 
dos fatos. 

Ora, todas as personagens femininas apoiam-se na razão: 
Hilda e Catherine, de O diabo e o bom deus, Olga e Jessica de As 
mãos sujas, em oposição aos homens d' A idade da razão, Brunet, 
Mathieu, Boris, por exemplo, que se contentam com a ação ou até 
com o recolhimento num certo quietismo. Em suma, as mulheres 
de Sartre não se satisfazem no mundo em que vivem. Elas o 
subvertem com as armas da feminilidade (Jessica), recusam-se a 

desempenhar um papel que lhes é imposto (Ivich), ou acabam por 
se opor ao mesmo (Lizzie, Marcelle ou Hélène  do roteiro A 
engrenagem). 

                                                            
24 SARTRE, Jean-Paul. Les mots, op. cit., p. 107. 

25 Ibidem, p. 59. 
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Na apresentação dos Diários de uma guerra esquisita, 
Arlette Elkaïm-Sartre, filha adotiva do escritor, define como 

determinante nas experiências de guerra do pai a passagem do 
espaço feminino para o masculino: “Lançado num universo de 
homens de diversos horizontes, ele que, desde o término de seus 
estudos, vivia rodeado de mulheres, amantes e já admiradoras, 
descobre que não sabe se comportar no espaço masculino”26. Essa 
interpretação é reforçada pelo relato do soldado Sartre: “Parti para 
a guerra com a ideia de ser um homem entre homens, quando 
acabo de viver dez anos de minha vida entre mulheres”.27  

Tendo sempre se manifestado em favor das minorias, 

notadamente pelos negros, em Orfeu negro, e pelos judeus, em 
Reflexões sobre a questão judaica, Sartre responde a Simone de 
Beauvoir, que o questiona por nunca ter se pronunciado sobre o 
tema das mulheres: 

 
Acho que isso vem da minha infância. Na minha infância, sempre 
estive rodeado de mulheres; minha avó, minha mãe cuidavam 

muito de mim; e depois vivi rodeado de meninas. De maneira que 
esse era um pouco meu habitat natural, o das meninas e 

mulheres, por isso sempre pensei que havia em mim uma espécie 
de mulher.28  

 

Também em As palavras, vemos ser afirmada a dificuldade 
sartriana em aceitar a diferenciação entre sexos: “Eu teria o sexo 
dos anjos, indeterminado, mas feminino nas bordas”.29 

Em Autorretrato aos setenta anos, indagado por Michel 
Contat sobre a atitude solitária que estaria implícita na sua 
declaração: “Minha paixão é de compreender os homens”, Sartre é 

conclusivo quanto a essa questão: “Solitário. Sim. Mas perceba que 

                                                            
26 Idem. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 11. 

27 Ibidem, p. 177. 

28 Idem. Situations X – politique et autobiographie. Paris: Gallimard, 1976, p. 116, grifos nossos. 

29 Idem. Les mots, op. cit., p. 86. 
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vivo rodeado de gente, sempre mulheres. Há muitas mulheres na 
minha vida, Simone de Beauvoir sendo única, de certo modo, mas 

há sempre muitas”.30  
 

Feminino e Estético 
 
Das relações com mulheres derivam muitas experiências 

que auxiliariam o escritor no desenvolvimento de seus 
pressupostos filosóficos:  

 
Minhas relações com as mulheres sempre foram as melhores 

porque a relação sexual propriamente dita permite mais 
facilmente que o objetivo e o subjetivo sejam dados 

conjuntamente. As relações com uma mulher são mais ricas. 
Inicialmente, há uma linguagem que não é a palavra, que é a 
linguagem das mãos, a linguagem dos rostos, [...] quando se trata 

de uma relação amorosa com uma mulher, a totalidade do que se 
é está lá.31 

 
A influência feminina na vida do escritor faz-se notar 

particularmente na ficção. Annie-Cohen Solal reporta os fortes 
laços que, durante a infância e a adolescência, uniam Sartre à 
prima alemã, Anny Lannes (a Ninie), filha de tia Hélène, na rota 
que leva de Thiviers a Périgueux. Precocemente e no imaginário, 
esboçam-se as matrizes do "trio", nos deslocamentos de "Ninie" a 
Paris, onde Sartre e Nizan estudavam na Escola "pretensamente 
normal e dita superior".32 O acometimento de uma tuberculose 
ceifaria a vida da jovem, duplo feminino do primo, aos 19 anos. 
Sartre jamais mencionaria o acontecimento, mas brindaria a 

personagem feminina d' A náusea e a amiga que toma, por 
exemplo, em O ser e o nada, – ornamentada por traços pudicos por 
muito tempo não revelados, – com seu nome. 
                                                            
30 Idem. Situations X – politique et autobiographie, op. cit., p. 163-164. 

31 Ibidem, p. 197. 

32 COHEN-SOLAL, Anne. Sartre – 1905-1980. Paris : Gallimard, 1985, p. 103. 
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No enterro de Annie, Sartre travaria contato com uma 
prima da prima, pelo lado paterno: Simone Jolivet (que teria a 

verdadeira identidade mascarada sob as alcunhas de "Miyette", 
"Camille" ou "Toulouse") e com quem Sartre desenvolveria uma 
história de amor episódico de aproximadamente três anos. É para 
sua "garota de porcelana" que ele escreveria o primeiro (e 
sugestivo) romance de juventude: Um fracasso (Une défaite). 
 Identificando-se com Nietzsche, Dürer, Emily Brontë e 
George Sand, Jolivet tem sua importância assegurada nos escritos 
sartrianos, pois teria despertado, aos borbotões, o lado cainiano e 
luciferiano do escritor. Em entrevista a Catherine Chaine33, Sartre 

esclarece que após o término do relacionamento de ambos, tendo 
se tornado amante de Charles Dullin, a ela deveria também esse 
encontro decisivo no posterior desenvolvimento de sua carreira de 
dramaturgo. É por intermédio de Simone Jolivet que o filósofo 

oferece a Dullin – fundador do cartel dos quatro, em 1927, e diretor 
do Théâtre Sarah-Bernhardt (rebatizado de Théâtre de la Ville) – a 
direção de sua primeira peça oficial: As moscas.  
 Não se apoiando nas tradicionais maneiras de constituição 
da família, como o matrimônio para a procriação ou o 
estabelecimento de vínculos civis jurídicos, a relação Sartre-
Beauvoir inaugura um modelo alternativo às já consolidadas 
fórmulas relacionais. A essa novidade social, Sartre denomina "o 
construído": “Nossa fé comum no construído foi abalada pelo caso 
Kosakiewicz”.34  
 O construído define-se sob o modo da união ilegítima, 
morganática, desenvolvida com Simone por dez anos e renovada 

por igual período, numa carta enviada ao Castor: “Meu amor, meu 
doce Castor […] quando você receber essa carta terão transcorrido 
exatamente dez anos desde que nos casamos morganaticamente 

                                                            
33 CHAINE, Catherine. "Sartre et les femmes". Le nouvel observateur, Lundi 31 janvier 1977, p. 81-82. 

34 SARTRE, Jean-Paul. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 288. 
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pela primeira vez […] renovo imediatamente o contrato por mais 
dez anos”.35 

 Em suas memórias, Simone de Beauvoir também 
explicitaria sua perspectiva do construído, no momento em que 
Sartre lhe propõe casamento, na tentativa de evitar que ela fosse 
transferida para Marselha: 
 

Se nos casássemos seríamos beneficiados por um duplo posto. A 

ideia de nos casarmos nunca tinha nos tocado […] nosso 
anarquismo era tão bem delineado e tão agressivo quanto o dos 
libertários que nos incitavam, como eles, a recusar a ingerência 

da sociedade nos nossos assuntos particulares [...]. O celibato 
para nós falava por si mesmo. Somente motivos poderosos 

poderiam ter-nos feito curvar diante de convenções que nos 
repugnavam. Não tive nem mesmo que deliberar, não hesitei, 
nem calculei, minha decisão tomou-se sem mim.36  

 
 A referência à l’histoire Kosakiewicz demonstra de que 
modo Sartre-Beauvoir levam ao limite sua proposta de inovação 
relacional. No momento em que redige seu diário de guerra, esse 
sobrenome refere-se igualmente a um relacionamento passado 
(Olga) e presente (Wanda) do escritor. Contando com a 
aquiescência de Simone, com as duas irmãs, sucessivamente, 
Sartre teria desenvolvido experimentações afetivas e eróticas. 
Quase quatro décadas mais tarde, interrogado sobre a 
possibilidade de limitar suas relações afetivas a uma única mulher, 
o escritor sustentaria essa posição: “Desde a origem, fui polígamo. 
Sempre pensei que minha vida sexual seria múltipla”37. 
 Confirmando o seu caráter de inovação, Simone de 

Beauvoir enuncia essa experiência: “Ao invés de um casal, 
seríamos agora um trio. Achávamos que as relações humanas 

                                                            
35 Idem. Lettres au Castor et à quelques autres. Paris: Gallimard, 1983, p. 336. 

36 BEAUVOIR, Simone. La force de l’âge. Paris: Gallimard, 1960, p. 90, grifos nossos. 

37 Cf. CHAINE, Catherine. "Sartre et les femmes", op. cit., p. 76. 
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devem ser perpetuamente reinventadas, que a priori nenhuma 
forma é privilegiada ou impossível: esta pareceu impor-se a nós”.38 

No primeiro Diário, o soldado alude igualmente à sua vida 
tripla: “Minha vida em parte tripla parecia-me anormal e tinha 
essa estranha impressão – por um ano passa, mas a guerra 
colocará as coisas em ordem”.39 O relacionamento com Olga já 
tendo terminado, Sartre refere-se aqui a duas outras relações que 
mantinha simultaneamente com Simone: Wanda Kosakiewicz e 
Bianca B. – na realidade, Bianca Bienenfeld, antiga aluna de 
Simone40. Simone de Beauvoir reporta-se à dissolução dos vínculos 
que a uniam a Sartre e a Olga: “No final das contas, saímos imunes 

dessa máquina docemente infernal que criamos: foi a amizade que 
triunfou”.41  
 Irmã mais velha de Wanda, por quem Sartre nutriu um 
amor intenso e até violento num período conturbado de sua vida: 

“Cheguei ao fundo do poço no momento de minha loucura e de 
minha paixão por Olga: dois anos. De março de 1935 a março de 
1937”42, a importância de Olga para o escritor inscreve-se ao nível 
da experiência pessoal e da exercitação estética.  

Tendo sido preterido no coração da jovem (Olga) por seu 
amigo, Jacques-Laurent Bost, Sartre fundamenta no casal Olga-
Bost os elementos que transformaria em tecido ficcional na 

                                                            
38 O fracasso dessa tentativa inspiraria a Simone seu romance A Convidada. L’invitée. Paris, 
Gallimard, 1977. (Cf. SARTRE, J-P. Œuvres romanesques. Édition établie par CONTAT, Michel & 
RYBALKA, Michel. Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1982, p. LI). 

39 SARTRE, Jean-Paul. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 62. 

40 BEAUVOIR, Simone. La force de l’âge, op. cit., p. 224. Simone mantinha uma relação com Jacques-

Laurent Bost – o petit Bost –, paralelamente à outra apaixonada com Bianca Bienenfeld. Bost estava 

a par da existência da jovem de dezoito anos, estudante de filosofia, na Sorbonne. Em contrapartida, 

Bianca ignorava a existência de Bost, encontrando-se com o Castor três vezes por semana. Cf. 

ROWLEY, Hazel. Tête-à-tête. Beauvoir et Sartre: un pacte d'amour. Paris: Grasset, 2006, p.105. Na 
edição de Lettres au Castor, Wanda, que também foi aluna de Simone, no Liceu Rouen, é referida sob 

o nome fictício de Tânia e o patronímico sob o qual as irmãs Kosakiewicz têm a identidade protegida 
é “Zazoulitcz”. 

41 BEAUVOIR, Simone. La force de l’âge, op. cit., p. 296. 

42 SARTRE, Jean-Paul. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 275. 
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construção dos irmãos Ivich e Boris – personagens d’ A idade da 
razão. Isso acontece porque os projetos literários sartrianos são 

derivações de suas vivências: “Mas todas essas sombras abstratas 
que atravessam a minha vida são elas que me permitem escrever 
romances. Esses esboços, só preciso preenchê-los para construir a 
psicologia de meus personagens”.43  

Não tendo sido advertido por Olga de sua opção pelo "petit 
Bost", Sartre amarga sobre esse episódio um ressentimento que 
confirma a absorção e reexteriorização de suas vivências no plano 
ficcional: “acabo de concluir o capítulo 10, não tenho vontade de 
começar o capítulo 14. É ‘Boris e Ivich’. Seria necessário estar com 

outro estado de espírito”.44  
No subtítulo “Sartre e as mulheres: um amor denominado 

Castor”, Bernard-Henri Lévy se refere aos fatores que teriam 
relegado ao silêncio, por tantos anos, o bissexualismo do Castor: 

 
A sexualidade do Castor, por exemplo ... Zaza... Olga... Nathalie 
Sorokine, dita Lise... como ela pôde, por tanto tempo, esconder a 
outra natureza de seus desejos? Como ela conseguiu atravessar 

todas as redes estendidas da polícia literária para guardar assim 
seu segredo, para triunfar onde Aragon sucumbiu? Não lhe teria 

sido necessário beneficiar-se de uma alta cumplicidade – a de 
Sartre, seu conjurado?45  

  
Para Serge Doubrovsky46, como o próprio nome ressalta, o 

“Castor” é “a mulher no masculino”. Essa alegação justificaria o 
vouvoiement (tratamento formal) sartriano nas cartas que são 

endereçadas a Simone de Beauvoir, em oposição ao tutoiement 

(tratamento informal) dirigido a outras mulheres, sempre 

                                                            
43 Ibidem, p. 44. 

44 Ibidem, p. 111. 

45 LÉVY, Bernard-Henri. Le siècle de Sartre. Paris: Éditions Grasset, 2000, p. 26. 

46 Cf. DOUBROVSKY, Serge. "Sartre: retouches à un autoportrait (une autobiographie visqueuse)" in 
BURGELIN, Claude. Lectures de Sartre. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1986, p. 128-129. 
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evocadas no feminino47. Nesse sentido, a produção sartriana não se 
limitaria a demonstrar, excessivamente, sua própria atração por 

mulheres. O escritor aprovaria igualmente ações de sedução entre 
mulheres. Se tal fascínio não constitui tema constante na ficção 
sartriana, tampouco foi ignorado.  

Personagem de uma sexualidade hesitante, Ivich deseja as 
mulheres e as adolescentes: “Acho que estou virando pederasta, 
disse”48, admitindo: “Há momentos em que gostaria de ser um 
cara”49. Antes de ver consumada a derrota de seu delineamento 
viril, Marcelle é descrita como: “Uma moça magra e penteada 
como menino que ria com um ar duro e tímido. Ela usava um 

casaco masculino e sapatos rasteiros”.50 Personagem de Entre 
quatro paredes, Inès é eternizada pela morte como lésbica, etc. 
 A importância da figura feminina na construção literária 
sartriana faz-se ainda perceber num peritexto de As palavras: a 

dedicatória. Com efeito, inúmeros escritos sartrianos destinam-se a 
mulheres, como A náusea, na época dedicado a um enigmático 
Castor51, ou a trilogia Os caminhos da liberdade, dedicada a Wanda 
Kosakiewicz52.  

                                                            
47 No seu estudo sobre o que julga ser a castorização de Sartre, Alain Buisine observa que por uma 
única vez, em sua correspondência, o escritor declina o nome do Castor no feminino: “petite 
Castore”. Cf. BUISINE, Alain. “Ici Sartre”, Revue des Sciences Humaines, no 195, p. 195.  

48 SARTRE, Jean-Paul. Œuvres romanesques. Édition établie par Michel Contat et Michel Rybalka. 
Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1982, p. 472. 

49 Ibidem, p. 457. 

50 Ibidem, p. 396. 

51 Embora alguns críticos atribuam essa alcunha de Simone de Beauvoir a Sartre, em Mémoires d'une 

jeune fille rangée (Paris: Gallimard, 1958, p. 452), Simone esclarece que foi Herbaud (Rêné Maheu), 
seu amigo na Ecole Normale Supérieure e condiscípulo de Sartre e Nizan, quem a denominou assim 

pela primeira vez: “Um dia, ele escreveu no meu caderno, em letras grandes: BEAUVOIR = BEAVER. 
'Você é um Castor, disse. Os Castores vivem em bandos e têm o espírito construtor'”. 

52 A presença de Wanda é decisiva para a dramaturgia sartriana. Sob o pseudônimo de Marie-Olivier, 

ela representaria várias peças, com papeis escritos especialmente para ela: Lucie, em Mortos sem 

sepultura; Jessica, em As mãos sujas; Catherine, em O diabo e o bom deus; Leni, em Sequestrados de 
Altona, etc. (Cf. SARTRE, Jean-Paul. Œuvres romanesques, op. cit., p. 1939). 
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A autobiografia sartriana é dedicada a não menos 
intrigante “Madame Z”, personagem cuja revelação da identidade 

foi bem tardio. Trata-se de Lena Zonina, intérprete russa e guia de 
viagens de Sartre à antiga URSS. O escritor trava conhecimento 
com Lena, em 1960, e a tradutora passa a integrar rapidamente o 
íntimo universo de amizades sartrianas.  

Em O balanço final53, Simone de Beauvoir desenha um 
retrato bastante favorável de Lena: “Havia entre nós um 
entendimento: uma maneira de se compreender a meias palavras 
[...] de ser sensível às mesmas nuanças, de rir ou sorrir na mesma 
hora. Era um grande prazer passear com ela ou conversar bebendo 

um copo de vodka no seu pequeno apartamento".  
Cotradutora da versão russa de As palavras, publicada em 

outubro e novembro de 1964, na revista Novyi mir, a relação de 
amizade entre Lena Zonina e Sartre justifica o prefácio que o 

escritor redige unicamente para essa versão de seu texto.  
Em sua vinda ao Brasil, a escritora australiana Hazel 

Rowley, autora da biografia de Sartre e Simone, intitulada Tête-à-
tête, investigava a passagem do célebre casal pelo país, também em 
1960, a convite de Jorge Amado. Um dos episódios que esmiuçou 
foi a relação estabelecida com a deputada federal Cristina Tavares, 
na época uma jovem de 25 anos. Como ocorre com Lena Zonina, 
no mesmo ano, Cristina foi cicerone de ambos em Recife, na 
função de guia e tradutora. Sartre tentou seduzi-la, mas não se 
sabe se de fato os dois tiveram um caso.  

O certo, afirma Hazel, é que, de volta à França, o filósofo 
manteve por algum tempo uma correspondência com Cristina, que 

morreria em 1992. As cartas estão em poder do sobrinho de 
Cristina, José Tavares Correia de Lira, com quem Hazel se 
encontrou em São Paulo. Em entrevista concedida a O Globo, Hazel 

daria sua versão do episódio: 
 

                                                            
53 BEAUVOIR, Simone. Tout compte fait. Paris: Gallimard, 1972, p. 392. 
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Cristina Tavares não é identificada em nenhuma biografia de 
Sartre ou Simone — conta Hazel. — Ela aparece apenas como 

Cristina T., que é como Simone de Beauvoir se refere a ela em seu 
livro de memórias. Só fui descobrir que ela havia sido uma figura 

importante no Brasil ao conversar com minha editora aqui. A 
edição francesa do livro já sairá com este acréscimo. Hazel diz 
que o envolvimento com Cristina não foi um evento atípico na 

vida de Sartre: — Cristina tinha 25 anos e foi encarregada de 
mostrar Recife a Sartre e Simone. Eles gostaram dela, e logo 
Sartre tentou seduzi-la. Isso era um padrão na vida de Sartre. Ele 

ia a um país, conhecia uma intérprete jovem e logo tinha ideias 
românticas. Mas não acredito que eles de fato tenham tido caso. 
Não acho que tenha havido sexo — opina. — Ela era uma boa 

moça católica e não devia querer perder a virgindade com um 
homem mais velho e não muito bonito. É provável, porém, que 

Sartre e Simone tenham tido uma influência nela como modelos, 
na transformação dela em feminista54. (Grifos nossos). 

 

Com efeito, desde a infância, os olhares benevolentes e 
apaixonados das noivinhas do Jardim du Luxembourg, onde 
Poulou reinava soberano, anunciavam que a necessidade de 

conquista constituiria, indubitavelmente, o "motor essencial" do 
projeto sartriano, no qual ele colocava "tudo o que tinha, tudo o 
que sabia, [...] toda sua inteligência e seu talento para criar uma 
atração irresistível"55. Por isso, todas as referências às relações de 
Sartre com o feminino descendem do embrião contido no teatro de 
marionetes através do qual o pequeno Poulou coloca em prática as 
estratégias primevas de sedução: 

 
Eu levava minhas marionetes ao Luxembourg numa pasta. [...] 
Agachava-me atrás de [uma] cadeira escondendo seus pés com a 

pasta e fazia aparecer as marionetes enfiadas em minhas mãos 
levantadas, por trás do encosto da cadeira. A cadeira 
transformava-se num pequeno palco, bem razoável. Eu 

                                                            
54 Essa entrevista foi publicada no Caderno Prosa e Verso de O Globo, sem data. O ano da passagem 
de Hazel pelo Brasil foi 2006, o mesmo da publicação de Tête-à-tête.  

55 COHEN-SOLAL, Annie. Sartre – 1905-1980. Paris: Gallimard, 1985, p.358. 
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representava e falava bem alto, como se fosse para mim mesmo. 
Mas eu sabia exatamente o que eu esperava e que nunca deixou 

de acontecer, desde a primeira vez, após uns quinze minutos: as 
crianças interrompiam suas brincadeiras, sentavam-se 

tranquilamente nas cadeiras e apreciavam com atenção esse 
espetáculo gratuito. Eu fiz amigas por esse meio.56 

 
Mais tarde, pela relação com as mulheres, Sartre buscaria 

superar o grande trauma de sua vida – a descoberta da feiúra 
física: “Desde essa época eu lia – e era talvez isso o que havia de 
mais profundo no meu desejo de escrever – a arte e o amor, de 
maneira que me parecia impossível obter a afeição dessas moças 

por outro meio que não fosse o meu talento de comediante e de 
contador de histórias”.57 As armas com as quais o aventureiro-
escritor lança-se no jogo de sedução são as palavras e a 
imaginação: “Tendo detestado que gostassem de mim por minha 

figura ou meu charme físico, era preciso que eu seduzisse pelo 
charme de minhas invenções, de minhas comédias, de meus 
discursos, de meus poemas e que me amassem por essas razões”.58  

O poder aliciante desse Don Juan das letras “era ainda uma 
maneira de reconhecer os valores espirituais sonhar assim em ser 
um Don Juan letrado, fazendo as mulheres desmaiarem pelo poder 
de sua boca de ouro”59 visa preencher de beleza a aridez de um 
mundo marcado pela feiúra: “Não sei se, durante um tempo, não 
procurei a companhia das mulheres para aliviar o peso de minha 
feiúra. Olhando-as, fazendo nascer nos seus rostos um aspecto 
vivaz e feliz, eu me perdia nelas e me esquecia”60. 

O domínio da palavra e a força do verbo são a pedra de 

toque que coloca em movimento a engrenagem mágica da sedução: 

                                                            
56 SARTRE, Jean-Paul. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 503. 

57 Ibidem. 

58 Ibidem, p. 503-504. 

59 Ibidem, p. 505. 

60 Ibidem, p. 525. 
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“Eu tinha partido bem decidido a conhecer o amor das alemãs, mas 
compreendi em pouco tempo que não sabia alemão o suficiente 

para conversar. Assim, desprovido de minha arma, fiquei com cara 
de estúpido e não ousei tentar nada; tive que me conformar com 
uma francesa”.61 

Conforme ocorre na construção estética, o escritor deseja 
extrair das relações com as mulheres o belo, o sublime, o supremo 
visando vencer a tragicidade que lhe foi imposta pelo feio, pelo 
lúgubre, pelo medonho. Transformar o mito da Bela e a Fera, de 
Cyrano de Bergerac – “eu adorava esse conto, a Bela e a Fera”, 
“Cyrano representava para mim, nessa época, o tipo do amante 

perfeito”62 – numa tela perfeita construída à base do seu talento de 
escritor: “No fundo, o que sempre desejei ardentemente é estar no 
centro de um belo acontecimento, no qual eu fosse o ator principal 
[…] como o pintor é o autor de seu quadro”.63 

Nesse sentido, a salvação do homem Sartre estaria apoiada 
na realização estética. Se por um lado o narrador de As palavras 
reconhece que “a cultura não salva nada nem ninguém”, ela é, de 
qualquer modo, esse “produto do homem”, no qual “[ele] se 
projeta, se reconhece. Só esse espelho crítico oferece-lhe sua 
imagem”64.  

Grisélidis-crisálida, pela perfeita maestria verbal, o 
“glorificado” herói seria capaz de operar a metamorfose do seu 
corpo de sapo – “confiaram-lhe [a Karl] sua maravilha e ele 
devolveu-lhes um sapo”65 (SARTRE, 1964, p. 87) – num belo 
espécime. Não por acaso, elaborado no ano seguinte ao da 

                                                            
61 Ibidem, p. 528. 

62 Ibidem, p. 504. Em As palavras, Cyrano seria igualmente referido: “Oito anos antes do meu 

nascimento, Cyrano de Bergerac tinha estourado como uma fanfarra de calças vermelhas”. (Idem. 
Les mots, op. cit., p. 97). 

63 Idem, Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 526, grifos nossos. 

64 Idem. Les mots, op. cit., p. 205. 

65 Ibidem, p. 87. 
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descoberta da feiúra física66, seu primeiro romance de aventuras 
intitula-se Pour un papillon (Para uma borboleta)67 e uma de suas 

obras favoritas, que executava ao piano, Les papillons de nuit (As 
borboletas da noite)68. Nesse sensual jogo de beleza e fascínio, o 
que importa, de fato, é o jogo: “O que me atraía sobretudo era a 
aventura da sedução. Uma vez a mulher seduzida, eu a 
abandonava à sua sorte e já vislumbrava para o herói novas ações 
de sedução”69.  

Sedutor-seduzido, arrebatador-arrebatado pelo canto da 
sereia das próprias palavras, a narrativa poética sartriana se 
sustentaria, assim, naquilo que está para além do teorizado, o 

mais-dizer ficcional. Se a exemplo do crítico literário português 
Cruz d’Eça 70  , pelas circunstâncias, peculiaridades, nuanças 
prosódicas usadas por escritores, concebermos a prosa poética não 
como um gênero literário (prosa, poesia, ensaio), mas como uma 

modalidade de como a poesia se externa, dando à prosa o valor de 
poesia, podemos concluir que a modalidade se caracteriza mais 
como uma estilística poética, sendo, às vezes, de difícil identificação. 
 
Conclusão 

 
Desde os primeiros acordes de sua sinfonia, a obra de 

Sartre parece privilegiar as tonalidades obscuras e vetustas da 
existência: náusea, angústia, situação, responsabilidade, 

                                                            
66 Embora a tomada de consciência da feiúra física tenha ocorrido aos 12 anos “eu só o soube aos 
doze anos, brutalmente”, o narrador de As palavras esclarece que foi aos 7 anos que, levado pelo avô 

para um passeio, viu-se sentado numa cadeira de barbearia, quando teve seus belos cachinhos 

cortados (Ibidem, p. 86-87), descobrindo-se feio. O relato do soldado Sartre situa a primeira 
experiência literária do escritor em 1913, logo um ano após a transformação da criança maravilhosa 
em sapo. 

67 Idem, Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 370. 

68 Cf. COHEN-SOLAL, Annie. Sartre – 1905-1980, op. cit., p. 279. 

69 SARTRE, Jean-Paul. Les carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 505. 

70  EÇA, Cruz d'. Prosa poética – breve comentário. Caminho das letras. Disponível em; 
http://www.caminhodasletras.com.br/cdl/index.asp. (Acesso em, 11 de fevereiro 2015). 
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engajamento, resistência, luta por justiça, contra poderes 
constituídos, etc. Todavia, a construção sartriana amealha, com 

frequência, passagens de euforia poética e intenso prazer 
escritural, em consonância com a ambição do autor de ser ao 
mesmo tempo "Stendhal e Espinoza".  

Trata-se de um tempo musical forte, não raro 
negligenciado na análise da estilização de temáticas que palmilham 
o conjunto de escritos sartrianos. De fato, o interesse pelo 
componente estético sempre esteve na ordem do dia das reflexões 
do escritor. O inacabado conto de juventude "Le second voyage d' 
Er, l'arménien, ou l'Olympe chrétienne" 71  é emblemático por 

anunciar que o fracasso da constituição de um projeto ético seria 
compensado pela instalação de valores artísticos no mundo, 
produzindo consequências mais valiosas do que uma moral. 
Sabemos que ambos os projetos – moral e estético – jamais foram 

levados a termo, por razões de ordem vária, o que nos estimulou a 
mapear signos capazes de corroborar a presença do componente 
estético, emaranhado nas camadas sobrepostas do grande edifício 
literário e filosófico engendrado por Sartre. 

O fluxo narrativo muitas vezes parece transcorrer em 
direção à esfera do lírico, disseminando-se no tratamento que 
Sartre dá à estética do feminino, nas várias citações analisadas. 
Mas a narrativa se impõe, em definitivo, na travessia necessária do 
bosque escritural, pois há ritmo, temperado por pinceladas 
descritivas como na feitura de um retrato: os fragmentos textuais 
parecem respirar poesia. Não se trata aqui, então, de abordar uma 
escrita comum, tecnicista ou marcada pelo rigor filosófico que 

caracteriza inúmeras de suas obras – objeto das críticas mais 
mortíferas lançadas contra o ficcionista Sartre – mas de lançar luz 
sobre o processo de garimpagem de vestígios de poesia narrativa 

ou de uma narração poetizada, com o fito de confirmar nossa 
hipótese inicial.  

                                                            
71 SARTRE, Jean-Paul. Ecrits de jeunesse, op. cit., p. 287-334. 
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Nesse sentido, a palavra de ordem é também sartriana – 
Imaginação. Nomeá-la, defini-la, fazer refletir sobre seu papel, 

coloca-nos diante de um autor em face do estatuto da criação. Com 
efeito, entre 1936 e 1940, sabemos que Sartre dedicou-se a estudos 
específicos de fenomenologia, no que tange à percepção, 
imaginação, emoção, estética da recepção, a partir da relação da 
consciência com as imagens. 

Por isso, foi possível destacar episódios que, por seu lirismo 
interior, seu transbordamento, provocaram a erupção do poético. 
São construções de linguagem produtoras de visões inusitadas, 
imagens que representam para Sartre um aspecto criativo 

inseparável da própria consciência. São instrumentos 
indispensáveis para evocar um sonho, um desejo, uma esperança, 
um devaneio, um desvario, isto é, formulações que, como já 
predizia o mestre do existencialismo, são encontradiças nas sendas 

de uma trilha investigativa que conduz do Imaginário à 
Imaginação. 
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Entre a Literatura e a Filosofia em Sartre: 
a realidade do irreal ou algo sobre criar 

pássaros 
Thiago Rodrigues1 

 
O problema da imagem e do imaginário sempre ocupou 

lugar central no itinerário sartriano. Não seria um abuso afirmar 
que é a partir de suas análises acerca da consciência imaginante 
que o autor desenvolve seu principal conceito filosófico, a 
liberdade.2 Com sua crítica à maneira pela qual o problema foi 
tradicionalmente enfrentado, inaugura-se um novo paradigma na 
historiografia do conceito. Instaura-se a necessidade de se 
considerar a imagem como um ato da consciência, realizando 
assim a definitiva cisão com a tradição substancialista da imagem. 
Doravante, não se pode mais, impunemente ao menos, considerar 

a imagem como uma coisa que habita a subjetividade humana. A 
imagem se configura, para Sartre, como um ato intencional da 
consciência imaginante. 

Com sua crítica às perspectivas antecedentes, o filósofo 
ressalta que em toda a tradição filosófica a imaginação é pensada a 
partir de categorias espaciais, o que implica tomar a imagem como 
algo capaz de ocupar um lugar no espaço, supondo-se, pois, uma 
correlação inequívoca entre ela e a natureza da coisa. É nesse 

                                                            
1 Doutorando e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Professor e 
coordenador do curso de Pós Graduação em Filosofia e Pensamento Político Contemporâneo do 
Centro Universitário Assunção (UNIFAI – SP). 

2 É o que também sugere, entre outros, Philippe Sabot, na apresentação do dossiê publicado como 

resultado de uma jornada de estudos, intitulada “Autour de L’Imaginaire de Sartre: phénoménologie, 

esthétique, littérature” que ocorreu sob a organização de Nathanaël Masselot et Philippe Sabot, em 
Lille em 3 de fevereiro de 2011, diz ele: “L’Imaginaire prépare en ce sens les thèses défendues 

quelques années plus tard par Sartre dans L’Être et le néant (1943) où le dualisme ontologique du 

Pour-soi et de l’En-soi et sa dramatisation dans le cadre d’une philosophie de la liberté en situation 

formeront le cadre d’une investigation renouvelée sur le thème de l’existence”. (SABOT, Philippe. 
“Autour de L’Imaginaire de Sartre: présentation”. Revue Methodos: savoirs et textes, nº 12, 2012. 

Disponível em: http://methodos.revues.org/2964 Último acesso em: 02/04/2015). Leitura também 

presente na interpretação de Joaquín Maristany em MARISTANY, Joaquín. El círculo imaginario: 
ontología irreal de la imagen. Barcelona: editorial Anthropos, 1987, p. 117. 

http://methodos.revues.org/2964
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sentido que, em A Imaginação, o autor afirma que para essa 
tradição “a imagem é uma coisa corporal; é o produto da ação dos 

corpos exteriores”, por consequência, a imagem “não poderia ser 
animada de consciência. Ela é um objeto tanto quanto o são os 
objetos exteriores”. 3  Uma das principais implicações dessa 
concepção é a redução da consciência à condição de passividade, 
portanto, tal como os objetos, “a imagem é uma afecção do corpo 
humano”,4 o que significa pensá-la no registro da causalidade. 
Perspectiva que, como veremos, a filosofia sartriana interdita.  

Decerto, foi através da fenomenologia de Husserl que 
Sartre realizou sua redução fenomenológica5 da imaginação e do 

imaginário, ponto que não objetivamos desenvolver no espaço 
desse artigo; no entanto, não é ocioso lembrar que a filosofia 
existencialista radicalizou aquilo que foi proposto pelo mestre 
alemão. Sob a interpretação sartriana, também Husserl teria 

“ficado prisioneiro da antiga concepção”, pois, a matéria [Hylê] da 
imagem para o pensador alemão continuaria vinculada à uma 
“impressão sensível remanescente”6 

Precisemos o problema que servirá de fio condutor a esta 
breve reflexão. O objetivo desta nossa incursão consiste em 
apresentar o conceito de consciência imaginante 7 , tal como 
concebido pelo autor, e o seu necessário correlato, o imaginário. 
Tal proposta visa antes colocar o problema e explicitar suas 

                                                            
3 SARTRE, Jean-Paul. A Imaginação. Trad. e notas de Vergílio Ferreira; Sel. José Américo Motta 
Pessanha. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 39. 

4 Ibidem, p. 40. 

5 Como alerta Moutinho (MOUTINHO, Luiz Damon Santos. Sartre: Psicologia e Fenomenologia. São 

Paulo: Brasiliense, 1995, p. 126), na realidade Sartre não realiza a redução fenomenológica tal como 

apregoa seu mestre, mas lança-se sobre aquilo que será desenvolvido na década de 40, sua ontologia 

fenomenológica. Esse alerta é importante, pois Sartre recusará a suspensão do mundo implicada na 
redução husserliana. 

6 Idem. A Imaginação, op. cit., p. 102. 

7 O termo imageante, no original, foi traduzido por “imaginante” visando ressaltar o sentido original 

proposto por Sartre, isto é, a junção das palavras image e néant, que ressaltam o caráter nadificador 

que, assim defendemos, melhor caracteriza o conceito. É essa também a opção do tradutor, Duda 
Machado, na edição brasileira do livro. 
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implicações no que tange a realidade humana, do que esgotá-lo. 
Para tanto torna-se imperativo nos remetermos aos textos 

seminais de Sartre sobre o tema, a saber, L’Imagination (1936) e 
L’Imaginaire (1940); incursão que, por sua vez, exigirá que nos 
lancemos sobre algo do que é dito em L’Être et le Néant (1943). A 
partir desse referencial realizaremos algumas alusões a dimensão 
ontológica que a teoria da imagem e do imaginário adquire neste 
universo filosófico e que é desenvolvida na fase de sua obra 
denominada “ontologia-fenomenológica.”8 

Certamente, para uma filosofia que pretende expressar a 
ontologia concretamente inserida na existência e que se debruça 

sobre a problemática da imagem a questão da expressão surge 
como um objeto incontornável. Nessa direção, o existencialismo 
sartriano, denunciando as insuficiências da linguagem conceitual 
para abordar esse tema, exigirá a adesão a certos aspectos 

pertinentes à criação ficcional.  Ou seja, é o recurso à forma 
literária que vai viabilizar a expressão do “existencial em suas 
próprias situações” – para ficarmos nos dizeres de Júlio Cortázar.9 
Daí a inequívoca relevância que a reflexão acerca dessa forma de 
expressão e da criação literária adquire nesta filosofia. 

Assim, se a proposta sartriana para compreender a 
existência em ato exige a abordagem ensaística, então o recurso à 
expressão ficcional se impõe. Nesse sentido ainda, não é por acaso 
que aquele que talvez seja seu principal tratado filosófico, L’Être et 
le Néant, traz como subtítulo: “Um ensaio de ontologia 
fenomenológica”. Em outras palavras, entendemos que o estilo 
ensaístico nasce de uma necessidade intrínseca à forma e ao 

conteúdo da exposição que o existencialismo exige. Em termos 
                                                            
8 Embora adotemos como instrumento de análise a divisão da obra sartriana em duas grandes fases, 

é preciso ressaltar a insuficiência desta abordagem, nesse sentido defendemos a unidade dinâmica e 

simultaneamente orgânica da obra do autor. Para mais, ver: RODRIGUES, Thiago. Ética e História a 

partir da Criação Ficcional em Sartre: pela unidade dinâmica e simultaneamente orgânica da obra do 
autor. Cadernos de Ética e Filosofia Política (USP), v. 20, p. 103-119, 2012. 

9 CORTÁZAR, Julio. Valise de Cronópio. Trad. Davi Arrigucci Jr. e João Alexandre Barbosa. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 1974, p. 78. 
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mais claros, decorre dessa característica fundamental do 
pensamento sartriano, portanto, o recurso ao estilo ensaístico.10 No 

esteio dessa discussão, se pretendemos compreender a filosofia 
existencialista, será necessário que também recorramos à outras 
sendas estilísticas. No entanto é preciso destacar que essa 
abordagem não configura um desvio em nosso percurso, mas antes 
um desdobramento orgânico e absolutamente indispensável ao 
entendimento da dimensão concreta da ontologia existencialista. 
Isso posto, cumpre explicitar o problema que servirá de fio 
condutor à este estudo. 

O ponto de partida desta reflexão é a relação entre arte e 

filosofia no pensamento de Sartre, mais especificamente a relação 
entre Filosofia e literatura ou, caso seja preferível, a relação entre 
Literatura e filosofia. E isso porque a concepção de imagem que o 
filósofo adota – questão central para nós, como acima pontuado – 

está vinculada ao irreal, que constitui o alicerce sobre o qual se 
desenvolve a teoria estética e literária no conjunto desta filosofia. 11 

                                                            
10 Cumpre um rápido comentário marginal. Tal discussão quando inserida no contexto brasileiro 

parece ganhar novos contornos, nesse sentido a abordagem ensaística remete à célebre crítica feita 
por Oswaldo Porchat Pereira à maneira como nossa herança do método estrutural para leitura de 

textos filosóficos condicionou e reduziu a produção em filosofia à abordagem historiográfica. É 

pertinente ressaltar que, como bem destaca Porchat, não se trata de negligenciar a história da 

filosofia, mas antes de não se restringir a ela (Cf. PORCHAT, Oswaldo. “Discurso aos Estudantes 
sobre a Pesquisa em Filosofia”. Revista Fundamento, v. 1, n. 1. Disponível em: goo.gl/HMmLFw 

Último acesso em: 24/07/2016. Talvez caiba evocar também a não menos célebre menção que faz 

Adorno a “certa liberdade de espírito” requerida na escrita ensaística (ADORNO, Theodor. W. O 
Ensaio como Forma in: Notas de Literatura I. São Paulo, Editora 34, 2003, p. 16). Mas pensamos 

principalmente na passagem pouco conhecida em que Paulo Arantes questiona seu orientador à 

época, Bento Prado Jr., sobre seu desejo de adotar uma perspectiva ensaística, no que lhe reponde 
seu mestre, “Mas quem disse que você já sabe dissertar...” Anedotas à parte é patente a crítica feita 

por Arantes à “exegese estrutural de textos” implícita no método estrutural (Cf. ARANTES, Paulo 

Eduardo. O Fio da Meada: Uma conversa e quatro entrevistas sobre filosofia, São Paulo, Editora Paz e 
Terra. 1996, p. 283). Para uma compreensão mais aprofundada recomendamos o já clássico livro: 

ARANTES, Paulo. Um Departamento Francês de Ultramar: estudos sobre a formação da cultura 
filosófica uspiana (Uma experiência nos anos 60), São Paulo: Cultrix, 1994. 

11 Cabe lembrar que Sartre não desenvolve propriamente uma teoria estética, mas, como bem lembra 

Michel Sicard (SICARD, Michel. Sartre et l’Esthetique. Disponível em: goo.gl/ZJv4du Último acesso 

em: 01/04/2015.), não há tema mais recorrente na obra do autor do que a questão da arte em geral, 
é nesse sentido que é pertinente falar em uma teoria estética sartriana. 

https://goo.gl/HMmLFw
https://goo.gl/ZJv4du
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Tomemos como emblemática, pois, a sua afirmação: “a obra de 
arte é um irreal”.12 

Na verdade, a ideia dessa breve reflexão despontou a partir 
de uma sugestiva formulação sartriana. Ao tratar da estética 
literária, em Que é a Literatura?, o filósofo afirma que é preciso 
“mentir para dizer a verdade”.13 Nesta feliz e paradoxal construção 
podemos vislumbrar inúmeras e condensadas questões. Afinal, o 
que significa dizer que a “literatura mente para dizer a verdade”? 
Seria a literatura uma via de acesso legítima ao “real por detrás da 
realidade”? E mais que isso, se o irreal nos lança no real, seria 
possível conceber a realidade humana ou o seu conhecimento 

apartados da consciência imaginante? Desse modo, podemos dizer 
que a asserção acima referida ensejou a construção do nosso 
problema fundamental, qual seja, a investigação do papel da 
imagem enquanto elemento de constituição da realidade humana. 

 Para uma rápida verticalização desse ponto, tomemos 
como mote a célebre pergunta levantada por João Cabral de Melo 
Neto em seu poema Os três mal-amados: “Um sonho é uma 
criação minha, nascida de meu tempo adormecido, ou existe nele 
uma participação de fora, de todo o universo, de sua geometria, 
sua história, sua poesia?”.14 O que se entrevê na indagação do 
poeta é a questão fundamental acerca do papel do imaginário como 
um elemento constitutivo da realidade humana. Em outros termos, 
ele parece interrogar o modo pelo qual se estabelece a relação entre 
o mundo produzido pela função irrealizante da imaginação e a 
realidade circundante do contexto histórico. Notemos que o 
universo irrealizante proposto por Sartre em O Imaginário abarca 

                                                            
12 SARTRE, Jean-Paul, O Imaginário. Trad. Duda Machado. São Paulo: Ed. Ática, 1992, p. 245; 
L’Imaginaire. Paris: Gallimard, 2005; idem, O Ser e o Nada. Trad. de Paulo Perdigão. Petrópolis: 
Vozes, 1997, p. 362. 

13 Idem, Que é a Literatura?. Trad. de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Ed. Ática, 1989, p. 288. 

14 MELO NETO, João Cabral. de. Poesias completas: 1940-1965. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora José 
Olympio, 1975, p. 370. 
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os quadros, as fotografias, as metáforas, os sonhos,15 isto é, todo o 
universo da arte, mas não apenas, pois contempla também toda a 

existência humana. Nesse sentido pretendemos sugerir aqui, que o 
modo de operar da consciência imaginante parece constituir, nesta 
filosofia, um dos núcleos daquilo que ontologicamente caracteriza a 
existência. 
 Nesse aspecto, vale aludir a Benedito Nunes que, ao se 
referir à função da literatura interroga: “Que saberíamos do amor 
e do ódio, dos sentimentos éticos, e em geral de tudo o que 
chamamos de si mesmo, se tudo isso não tivesse passado à 
linguagem, articulado pela literatura?”. 16  Estas palavras vêm 

diretamente ao nosso encontro, porquanto situam o recurso à 
criação ficcional como o lugar privilegiado para o acesso e para a 
constituição do real, o que não significa que a dimensão imaginária 
seja suficiente para a constituição da realidade humana, embora 

necessária. Perspectiva claramente ratificada nessa passagem de 
Ricoeur:  
  

Pela ficção [...] abrem-se novas possibilidades de ser-no-mundo 
na realidade cotidiana. [...] a realidade quotidiana se 

metamorfoseia em favor daquilo que poderíamos chamar de 
variações imaginativas que a literatura opera sobre o real. [...] a 
ficção é o caminho privilegiado da descrição da realidade.17  

 

                                                            
15 No que tange ao estatuto do sonho na teoria sartriana do imaginário cabe um menção ao excelente 
artigo O estatuto do sonho em O Imaginário de Sartre de Thana Mara de Souza (SOUZA, Thana 

Mara. O Estatuto do Sonho em O Imaginário de Sartre. Dissertatio: revista de filosofia, Vol. 42, verão 

de 2015, pp. 126-154). A autora explicita os equívocos presentes na leitura de Merleau-Ponty sobre o 

tema. É esclarecedora a forma pela qual Thana Mara de Souza utiliza a noção de estaticidade, visto 

que, por contraposição, essa noção desvela e remete a uma outra: a noção de tensão. Esta, a nosso 

ver, ocupa um lugar crucial no pensamento sartriano. Por fim, cabe destacar, e esse é o ponto 

principal, a perfeita distinção entre o caráter dinâmico e, simultaneamente, estático na análise da 
relação entre consciência imaginante e percepção quando a autora se refere à separação de direito, 
mas não de fato entre esses dois modos de atuação da consciência intencional. 

16 NUNES, Benedito. Crivo de papel. São Paulo: Edições Loyola, 2014, p. 153. 

17 RICOEUR, Paul. Interpretação e Ideologias. Organização, tradução e apresentação de Hilton 
Japiassu. Rio de Janeiro: F. Alves, 1983, p. 57. 
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Ora, a hipótese fundamental que guiará esta reflexão 
sustenta que através da mediação do imaginário a realidade é 

refigurada.18 Seria, pois, através do recurso à criação ficcional que 
se desvelaria “o real por detrás da realidade”. Considerando-se que 
nesse nosso percurso ensaístico ousamos mergulhar num 
emaranhado de múltiplas citações filosóficas e literárias, a nosso 
ver não configuraria um abuso se, para enfatizar ainda mais essa 
proposta, aludíssemos a Jorge Luis Borges: 
 

Fecho os olhos e vejo uma bandada de pássaros. A visão dura um 

segundo ou talvez menos; não sei quantos pássaros vi. Era 
definido ou indefinido o seu número? O problema intercala o da 

existência de Deus. Se Deus existe, o número é definido, porque 
Deus sabe quantos pássaros vi. Se Deus não existe, o número é 
indefinido, porque ninguém pôde fazer a conta. Nesse caso, vi 

menos de dez pássaros (digamos) e mais de um, contudo não vi 
nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três ou dois pássaros. Vi um 
número entre dez e um, que não é nove, oito, sete, seis, cinco, etc. 

Esse número inteiro é inconcebível; ergo, Deus existe.19 

 
Ressaltemos que o autor inicia seu texto com a frase: 

“Fecho os olhos e vejo uma bandada de pássaros”, ele não diz: 
“abro os olhos e vejo uma bandada de pássaros”. Isso só pode 
significar que não é com a percepção que os pássaros são vistos, 
mas antes, com a imaginação. São essas criaturas imaginárias que 
ocupam a consciência do escritor e são essas mesmas criações 
imaginárias que ocupam o leitor no ato de ler o texto. 

Mas em que medida as palavras de Borges vem ao 

encontro da asserção sartriana? De que forma a “mentira” criada 

pelo autor desvela a verdade? Ou radicalizando um pouco mais e 
supondo que essa percepção imaginária nos conduz àquilo que é, 
ao ser: seria possível dizer que a criação ficcional é mais efetiva do 

                                                            
18 O termo “refiguração” utilizado aqui foi tomado de empréstimo de Paul Ricoeur. 

19 BORGES, Jorge Luis. O Fazedor. 4ª ed. Trad. de Rolando Roque da Silva. São Paulo: Globo, 1987, p. 
15. 
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que a reflexão filosófica como elemento heurístico? Ou antes, 
tratam-se de modos de expressão que sendo distintos não 

deixariam de ser complementares?  
Essas indagações demandam uma rápida menção ao 

pensamento sartriano. Conforme o filósofo francês, a imaginação é 
“uma condição essencial e transcendental da consciência”, de sorte 
que a realidade humana é mediada pela consciência que imagina.20 
Isso significa que ela está ancorada sobre esse modo de ser da 
consciência. Assim, os pássaros imaginários de Borges nos incitam 
a refletir acerca do papel da imagem. Ora, no que nos acode Sartre 
ao postular a imaginação como condição essencial da consciência e, 

portanto, da realidade humana. 
Dois pontos tornam-se aqui fundamentais para 

compreender a relação que se estabelece entre a passagem citada 
anteriormente referente à criação ficcional de Borges e a referida 

teoria sartriana, os quais não podem ser negligenciados. O 
primeiro deles: a imagem não pode ser uma coisa que habite a 
consciência, mas antes, deve ser entendida como um ato 
intencional da consciência que visa certo objeto em imagem. 

Essa prerrogativa dessubstancializa o conceito de imagem. 
A imagem se constitui enquanto ato e não como um conteúdo da 
consciência, tal como queria a tradição substancialista da 
metafísica ingênua da imagem.21 Cumpre neste ponto que façamos 
uma primeira referência explícita ao pensamento sartriano, no que 
diz respeito à consciência imaginante. O autor, em A Imaginação: 
“Não há, não poderia haver imagens na consciência. Mas a imagem 
é um certo tipo de consciência. A imagem é um ato e não uma 

coisa. A imagem é consciência de alguma coisa”.22 

                                                            
20 Idem. O Imaginário, op. cit., p. 245; ed. franc., p. 361. 

21 Expressão utilizada por Sartre em A Imaginação (p. 36) para se referir a forma como a tradição 
havia entendido o conceito de imagem. 

22 Idem. A Imaginação, op. cit., p. 107. 
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Ora, o alerta sartriano se contrapõe a certa compreensão 
da imagem corrente até então e que a concebe como uma espécie 

de cópia enfraquecida do real, o que conduz à ideia de que a 
consciência seria habitada por uma série de pequenas versões 
plenamente correspondentes das coisas em si mesmas, a 
verdadeiros simulacros. Atestam os dizeres de Sartre em O 
Imaginário: “Fazíamos da consciência um lugar povoado de 
pequenos simulacros, e esses simulacros eram as imagens”.23 
Contrariamente a esta concepção, o autor entende a imagem como 
um ato intencional da consciência, um de seus modos de operação, 
diverso, porém não menor em estatura da consciência perceptiva 

ou da consciência reflexiva. Para o filósofo esse equívoco no qual 
insiste o senso comum e que se perpetua na tradição filosófica 
deve-se, sem dúvida, ao hábito de pensar a imagem em termos de 
espaço; tendência que ele denomina “ilusão da imanência”.24 A 

consciência imaginante sustenta o objeto em imagem enquanto 
intencionado. Sendo assim, o ato de imaginar corresponde a uma 
instância ativa, a um ato criador e, portanto, pressupõe a liberdade. 
Assinala Sartre em O Imaginário: “Para que uma consciência possa 
imaginar, é preciso que por sua própria natureza possa escapar ao 
mundo, é preciso que possa extrair de si mesma uma posição de 
recuo em relação ao mundo. Numa palavra: ela precisa ser livre”.25 
Entende-se porque é coerente afirmar que entre o conceito 
sartriano de liberdade e a consciência imaginante há um necessário 
imbricamento. Ou seja, se a consciência imaginante exige o recuo 
em relação ao real, isto é, se ela requer a negação do real, então fica 
patente o referido imbricamento entre consciência imaginante e a 

liberdade da consciência, pois seria um absurdo falar em 
consciência imaginante e seu correlato, o imaginário, se esta não 
fosse livre para negar o real. É justamente nesse sentido que Sartre 

                                                            
23 Idem. O Imaginário. op. cit., p. 17; ed. franc., p.  17. 

24 Ibidem. 

25 Ibidem, p. 240; ed. franc., p. 353. 
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assevera: “(...) para que uma consciência possa imaginar [...] ela 
precisa ser livre”. Limitemo-nos, por hora, a pontuar essa questão. 

Destaquemos o segundo ponto a ser analisado nesse elo 
entre o texto de Borges e a teoria sartriana: a criação ficcional 
requer efetivamente a participação daquele que lê. É preciso que o 
leitor se coloque ativamente frente ao objeto em imagem. Se 
recorrêssemos uma vez mais aos pássaros de Borges, por exemplo, 
ficaria patente nas palavras do autor um certo clamor à 
participação daquele que se detém sobre o texto, pois a imagem 
dos pássaros ao mesmo tempo em que se impõe, exige que cada 
leitor recrie seus próprios pássaros imaginários. Os pássaros que 

poderiam surgir como pombas brancas oriundas da letra de um 
filósofo, poderiam muito bem representar outros pássaros 
oriundos de outras páginas ainda. Ou não. Compete ao leitor 
completar o sugerido, o insinuado pelas palavras escritas. É, pois, 

no ato da leitura que a obra se completa, e é com um apelo à 
liberdade do leitor que o escritor realiza sua obra. Nesse sentido, 
Sartre afirma em Que é a Literatura?: 

 
[...] a criação só pode encontrar sua realização final na leitura, 
uma vez que o artista deve confiar a outrem a tarefa de completar 

aquilo que iniciou, uma vez que é só através da consciência do 
leitor que ele pode perceber-se como essencial à sua obra, toda 
obra literária é um apelo. Escrever é apelar ao leitor para que faça 

passar à existência objetiva o desvendamento que empreendi por 
meio da linguagem.26 

 

O ato de escrever corresponde a um chamado: “o escritor 

apela à liberdade do leitor para que esta colabore na produção da 

sua obra”.27 É nesse sentido que compreendemos a expressão 
utilizada por Sartre, segundo a qual “a leitura é criação dirigida”.28 

                                                            
26 Idem, Que é a Literatura? op. cit., p. 39. 

27 Ibidem. 

28 Ibidem, p. 38. 
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O escritor quer dizer alguma coisa, no entanto, essa coisa necessita 
do leitor para existir. 

Essa reflexão enseja um novo desvio. Notemos a 
improvável e, entretanto, evidente aproximação entre aquilo que é 
dito por Sartre e o conceito de obra aberta, tão caro a Umberto 
Eco. Como se sabe as análises semióticas de Eco, desenvolvidas no 
livro Obra Aberta, buscam apoio na teoria da comunicação. Grosso 
modo, isso significa que o fundamento da sua reflexão sobre a 
abertura da obra no que tange à literatura, se dá mediado pela 
relação entre leitor e escritor; afinal, ler é o ato correlato de 
escrever e, por outro lado, tal como acima mencionado, a obra só 

se realiza quando lida. Nesse sentido poderíamos dizer que tanto 
Eco quanto Sartre se aproximam das chamadas Teorias da 
Recepção,29 pois entendem que a literatura deve ser compreendida 
como produção, recepção e comunicação, adotando por 

consequência uma relação dinâmica entre escritor, obra e leitor. 
Posto que falamos sobre a relação entre literatura e 

filosofia, ou melhor, da relação que se estabelece entre a 
consciência imaginante, o imaginário e esses dois registros 
expressivos da produção sartriana (literatura e filosofia), lancemos 
mão de mais um recurso literário, o qual vem justamente 
alinhavar esse encontro um tanto quanto insólito entre Eco e 
Sartre: 

O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente  

Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 

 
E os que lêem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 
Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 
[...]30 

                                                            
29 Pensamos aqui, sobretudo, em: Roman Ingarden; Wolfgang Iser e Mikel Dufrenne. 

30 PESSOA, Fernando. Obras Completas: volume único. Organização, introdução e notas de Maria 
Aliete Galhoz. 3ª ed. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 2007, p. 164. 
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Como sabemos, a teoria geral da comunicação se dá em 

três momentos fundamentais, quais sejam, a emissão, a mensagem 
e a recepção.31 No poema de Fernando Pessoa evidencia-se o 
caráter heurístico, de modo que poderíamos afirmar, com 
segurança, que o poeta expressa os três momentos da teoria geral 
da comunicação enumerados acima. A saber: o processo de escrita, 
que corresponderia à codificação da mensagem (escrita), ou seja, 
corresponderia à dor que o poeta finge, pois escrever já não é a 
dor; o poema, que corresponderia à mensagem, isto é, a dor 
codificada; e a evocação à recepção, ou ao leitor, que, por sua vez, é 

aquele que deve decodificar a mensagem (leitura) do poeta. Se é 
fato que ele, o leitor, jamais poderá sentir a mesma dor que o poeta 
sentiu, à compreensão da mensagem não deixa de estar no seu 
horizonte. Desse modo, entre a subjetividade do autor e a 

subjetividade do leitor parece haver uma lacuna. A dor lida não é a 
dor do poeta. Deparamo-nos aqui com o dito das entrelinhas, de 
que fala Clarice Lispector32 ou o silêncio da linguagem, de que fala 
Maurice Blanchot (via Mallarmé).33 Num outro registro ainda, 
atendo-nos às categorias da teoria da comunicação, seria como 
dizer que entre o significante e seu significado não há 
correspondência plena. Não existem equivalências absolutas. Daí 
que aquilo a que chamamos prazer estético reside não numa 
coincidência plena entre autor e leitor, mas na parcela de 
indeterminação significativa que o processo de comunicação 
abarca. Podemos dizer, então, que a imagem, instância ativa, é, 
dentro deste processo, o lugar privilegiado para a fruição estética. 

Estamos prontos para compreendermos as palavras de Umberto 
Eco: 

 

                                                            
31 Cf. DANCE, Frank E. (org). Teoria da comunicação humana. São Paulo: Cultrix, 1973. 

32 LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978, p. 96. 

33 BLANCHOT, Maurice. A parte do Fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 70. 
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Obra aberta como proposição de um “campo” de possibilidades 
interpretativas, como configuração de estímulos dotados de uma 

substancial indeterminação, de maneira a induzir o fruidor a uma 
série de “leituras” sempre variáveis; estrutura, enfim, como 

“constelação” de elementos que se prestam a diversas relações 
recíprocas.34 

 
Em outras palavras, é o fruidor que realiza ou completa a 

obra ao dar vida às palavras prenhes de variações imaginativas e, 
nesse processo, opera sobre o real, tal como sugerido 
anteriormente na passagem de Ricoeur: “abrem-se novas 
possibilidades de ser-no-mundo na realidade cotidiana”. Dizer que 

toda obra é “um ‘campo’ de possibilidade interpretativas” implica 
dizer que o leitor deve se colocar ativamente no ato da leitura. 
Assim, parece-nos, que a afirmação de Eco está em consonância 
com as análises sartrianas. O dizer do filósofo francês é 

emblemático desse encontro: 
 

[...] a operação de escrever implica a de ler, como seu correlato 
dialético, e esses dois atos conexos necessitam de dois agentes 

distintos. O esforço conjugado do autor com o leitor que fará 
surgir esse objeto concreto e imaginário que é a obra do espírito. 
Só existe arte para outrem.35 

 
Assim, como procuramos esclarecer até aqui, o ponto de 

partida de nossa investigação reside na necessária mediação da 
imagem como elemento de constituição da realidade humana, 
passando por suas duas características fundamentais: [1]a imagem 
é um ato e [2]exige a participação daquele que imagina, o que nos 

permite o paralelo com o conceito de obra aberta de Umberto Eco. 
Resta-nos saber como essa questão se equaciona com nosso tema 
mais geral, isto é, a relação entre literatura e filosofia. Para tanto, 

                                                            
34 ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1976, p. 150. 

35 SARTRE, Jean-Paul. Que é a Literatura? op. cit., p. 37. 
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lembremos da célebre passagem de Crítica da Razão Pura, na qual 
Kant lança mão da famigerada36 metáfora da pomba. 

 
Seduzido por uma tal prova de força da razão, o impulso de ir 

mais além não vê limites. A leve pomba, ao sulcar livremente o ar, 
cuja resistência sente, poderia crer que no vácuo melhor ainda 
conseguiria desferir o seu vôo. Foi precisamente assim que Platão 

abandonou o mundo dos sentidos, porque esse mundo opunha ao 
entendimento limites tão estreitos e, nas asas das idéias, 
abalançou-se no espaço vazio do entendimento puro.37 

 
 Por que acode a essa pomba a filosofia kantiana? O que faz 
aqui o recurso à imagem? E por que um tratado de filosofia recorre 
à metáfora literária? Nossa hipótese fundamental: à intelecção 
abstrata da linguagem conceitual faltaria a experiência irrealizante 
do conhecimento particular propiciada pela literatura. O discurso 

irrealizante da imaginação construiria assim um mundo 
imaginário capaz de nos reinscrever no seio da realidade mesma, 
mas de forma mais efetiva. Acreditamos assim que há, para Sartre, 
algo no contexto contemporâneo que a linguagem filosófica 
tradicional não dá conta de explicitar. O autor visa instaurar uma 
metafísica do concreto, e é justamente nessa direção que a criação 
ficcional revela-se mais efetiva, pois exige que o leitor se lance 
ativamente no processo imaginário de constituição do real, cumpre 

                                                            
36 O termo “Famigerada”, usado aqui, não é casual, pensamos na instigante reflexão apresentada no 
conto de Guimarães Rosa, de mesmo título (ROSA, Guimarães. “Famigerado”. Primeiras Estórias. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988), no qual a palavra ganha o estatuto de “arma mortal”, isto é, 

tem o poder de tirar a vida de uma pessoa. Assim, é pertinente a pergunta sobre o engajamento da 
literatura. A ficção é capaz de mudar nossa realidade? Não cabe buscar resposta a esta questão no 

momento, mas fiquemos com a passagem final de As Palavras: “Durante muito tempo tomei minha 

pena por uma espada: agora reconheço nossa impotência. Não importa: faço e farei livros; são 
necessários; sempre servem, apesar de tudo. A cultura não salva nada nem ninguém, ela não 

justifica. Mas é um produto do homem: ele se projeta, se reconhece nela; só este espelho crítico lhe 

oferece a própria imagem” (SARTRE, Jean-Paul. As Palavras. 6ª ed. Trad. J. Guinsburg. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p.182). 

37 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. 5ª ed. Trad. de Manuela P. dos Santos e Alexandre F. 

Morujão; Introdução e notas de Alexandre F. Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, 
p. 67. 
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reiterar, que não se trata de afirmar que a imaginação é suficiente 
como elemento de constituição da realidade humana, no entanto, e 

é essa nossa tese, a consciência constitui um dos elementos 
fundamentais dentro desse processo, ela é necessária. Para negar o 
real e instituir o irreal é necessário que o homem se coloque 
livremente como agente criador, que ele instaure a conexão entre 
imaginação e liberdade. Nesse sentido, tal como Sartre afirmará 
em Que é a Literatura?, é preciso “mentir para dizer a verdade”.38 
Asserção que nos remeteria ainda à afirmação de Iser em O Ato da 
Leitura: uma teoria do efeito estético: “a ficção mente e é mentira 
desde de que seja definida a partir do ponto de vista da realidade 

dada; no entanto, ela ilumina a realidade por ela fingida quando 
definida a partir de sua função comunicativa”.39 

Se nos voltarmos para o texto filosófico e procurarmos 
pensá-lo à luz das considerações preliminares aqui tecidas, talvez 

vislumbrássemos a necessidade de recorrer à metáfora literária 
para inserir a abstração requerida pela filosofia no seio do real em 
sua multiplicidade singular. Mais propriamente, acreditamos que o 
existencialismo por se interessar por situações reais, 
concretamente vividas, se lança a tal nível de profundidade que 
abarca o drama da existência com efeito inserido em seu contexto 
histórico; daí decorre que se torne intrinsecamente necessário 
instituir novos elementos capazes de expressar esse modo outro de 
filosofar. Em outros termos: a reflexão filosófica que assim se 
apresenta exige uma nova forma de expressão. O que se insinua 
aqui, uma vez mais, é o encontro de subjetividades de que fala a 
teoria da comunicação supracitada e também a posição de Sartre, 

segundo a qual o texto apela sempre ao leitor.  
 Que não se pense, entretanto, que o filósofo francês 
confunde os registros ou propõe algum tipo de amálgama entre 

eles. Para o autor literatura e filosofia são coisas distintas. Como 

                                                            
38 SARTRE, Jean-Paul. Que é a Literatura? op. cit., p. 228. 

39 ISER, Wolfgang. O Ato da Leitura. op. cit., p. 125. 
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entender então nosso ponto de vista? Antes de avançarmos na 
argumentação cabe ainda uma pequena digressão a fim de melhor 

compreendermos como se estabelece esta relação para o filósofo. 
Trata-se de recorrer à instigante interpretação proposta por 
Franklin Leopoldo e Silva em Ética e Literatura em Sartre: Ensaios 
Introdutórios, na qual o autor postula que, sob o registro sartriano, 
entre a literatura e a filosofia é preciso atentar ao exercício de uma 
vizinhança comunicante, para ficarmos na terminologia do 
comentador. Vejamos: 
 

Entendemos que o centro de irradiação desse projeto determina a 

relação entre filosofia e literatura como uma vizinhança 
comunicante, e é responsável pela diferença e pela adequação 

recíproca dos dois modos da dualidade expressiva. Com isso, 
queremos dizer que a expressão filosófica e a expressão literária 
são ambas necessárias em Sartre porque, por meio delas, o autor 

diz e não diz as mesmas coisas.40 

 
Nessa passagem, Leopoldo e Silva considera que a despeito 

da independência entre os dois registros, ambos são necessários 
para expressar uma filosofia que se quer concreta, em outras 
palavras, que se fundamenta em uma concepção ontológica calcada 
na realidade concretamente vivida. Descortina-se, assim, uma 
dupla insuficiência dos registros e, simultaneamente, uma dupla 
complementaridade. Embora não se misturem, filosofia e literatura 
se comunicam; é o que sustenta Sartre e o que se depreende do 
conjunto de sua obra. Daí deriva que a filosofia existencialista se 

manifeste ora via literatura ora via filosofia. 

Vem a propósito, numa instigante entrevista à Madeleine 

Chapsal, a sua observação segundo a qual a escrita de Huis Clos de 
forma alguma representa uma tentativa de “redizer” as teses 
contidas em L’Être et le Néant, o que significaria reduzir a 

                                                            
40 SILVA, Franklin Leopoldo e. Ética e Literatura em Sartre: Ensaios Introdutórios. São Paulo: 
Editora UNESP, 2004, p. 12.  



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 77 

 

literatura à sua instrumentalização; sua produção nasce, antes, da 
necessidade de expressar algo que ora surge como reflexão 

filosófica ora surge, a partir “de histórias inventadas com a 
imaginação, da sensibilidade”, como criação ficcional.41 

Estas considerações nos permitem compreender a 
afirmação do filósofo em L’Écrivain et sa Langue: 

 
Se me deixo escrever uma frase que se quer literária em uma 

obra filosófica, tenho sempre um pouco a impressão de que vou 
enganar meus leitores: que ocorre um abuso de confiança. 
Escrevi uma vez esta frase – que se manteve porque tinha um 

aspecto literário: “O homem é uma paixão inútil”. Um abuso de 
confiança. Deveria ter escrito isso com palavras estritamente 

filosóficas. [...] São [literatura e filosofia], portanto, duas coisas 
bastante diferentes.42 

 

Não se trata de instrumentalizar a literatura nem tão pouco 
de ficcionalizar a filosofia; ambos os registros tem seu lugar, no 
entanto o momento histórico exige uma forma de expressão que 
abarque a dimensão dramática da existência. Ademais, lembremos 

que o existencialismo tem como cenário a Segunda Guerra 
Mundial, o que exige uma readequação da questão humana e dos 
problemas concretamente vividos no universo filosófico. A história 
se fazendo de forma tão radical parece explicitar aquilo que se 
configura como o elemento central ao pensamento sartriano: o 
existente em situação, o drama da existência em ato. De tal modo 
que o pensamento produzido durante esse período não pode se 
furtar a problematizar sua própria condição. Nesse registro ainda, 
                                                            
41 SARTRE, Jean-Paul. Os escritores e a Literatura: Entrevistas à Madeleine Chapsal, p. 210. 

Entrevista reeditada e publicada com o título “Les Écrivains en personne” (Situations IX. Paris: 
Gallimard, 1972). 

42 Idem. “L’Écrivain et sa Langue”. Situations IX. Paris: Gallimard, 1972, p. 56. “Si je me laisse aller à 

écrire une phrase qui soit littéraire dans une œuvre philosophique, j'ai toujours un peu l'impression 
que là je vais un peu mystifier mon lecteur : il y a abus de confiance. J'ai écrit une fois cette phrase - 

on l'a retenue parce qu'elle a un aspect littéraire : <<L'homme est une passion inutile>>, abus de 

confiance. J'aurais dû dire ça avec des mots strictement philosophiques. [...] Ça fait donc deux choses 
très différentes”. (Nossa tradução). 
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quando o autor afirma que determinado texto nasce ficcional 
devemos entender que essa forma de expressão busca abarcar essa 

dimensão dramática da existência, tal como exige a sua filosofia. 
Nesse sentido, em Les Écrivains en Personne o autor afirma:  

 
Hoje, penso que a filosofia é dramática. Não se trata mais de 

contemplar a imobilidade das substâncias que são o que são, nem 
de encontrar as regras de uma sucessão de fenômenos. Trata-se 
do homem – que é ao mesmo tempo um agente e um ator – que 

produz e representa seu drama, vivendo as contradições de sua 
situação até o estilhaçamento de sua pessoa ou até a solução de 
seus conflitos. Uma peça de teatro (épico – como as de Brecht – 

ou dramático), é a forma mais apropriada, hoje, para mostrar o 
homem em ato (ou seja, o homem, simplesmente). E a filosofia, 

de um outro ponto de vista, pretende se ocupar deste homem. É 
por isso que o teatro é filosófico e a filosofia é dramática.43 

 

Aqui talvez um pouco contra Sartre, mas a partir das suas 
próprias reflexões, pudéssemos dizer que a imagem enquanto um 
recurso expressivo de pensamento o acompanha em toda a sua 

produção. É o que defende, por exemplo, a imprescindível tese de 
Cristina Mendonça Diniz ao afirmar que as “narrativas filosóficas” 
presentes em L’Être et le Néant constituem um instrumento 
expressivo fundamental à sua construção filosófica.44 De fato, se 

                                                            
43 Idem, Les Écrivains en Personne, op. cit. p. 13. “Aujourd'hui, je pense que la philosophie est 

dramatique. Il ne s'agit plus de contempler l'immobilité des substances qui sont ce qu'elles sont, ni 
de trouver les règles d'une succession de phénomènes. Il s'agit de l'homme - qui est à la fois un agent 

et un acteur – qui produit et joue son drame, en vivant les contradictions de sa situation jusqu'à 

l'éclatement de sa personne ou jusqu'à les solutions de ses conflits. Une pièce de théâtre (épique – 
comme celles de Brecht - ou dramatique), c'est la forme la plus appropriée, aujourd'hui, pour 

montrer l'homme en acte (c'est-à-dire l'homme, tout simplement). Et la philosophie, d'un autre 

point de vue, c'est de cet homme-là qu'elle prétend s'occuper. C'est pour cela que le théâtre est 
philosophique et que la philosophie est dramatique”. (Tradução e grifos nossos). 

44 MENDONÇA, Cristina Diniz. O Mito da Resistência. Experiência histórica e forma filosófica em 

Sartre (Uma interpretação de L'Être et le Néant). 2001. Tese (Doutorado em Filosofia) - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: 

goo.gl/ZcdxDb Acesso em: 2015-10-21, p. 475. Para a autora O Ser e o Nada se configura como uma 

obra filosófica dramática (ou filosófico-literária), expressão do próprio material histórico que ela 
recria, ressaltando assim o caráter híbrido do livro, simultaneamente filosófico, literário e histórico. 

https://goo.gl/ZcdxDb
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perscrutarmos a obra do autor, constataremos que a imagem 
sempre constituiu elemento central, mesmo em sua obra de cunho 

mais marxista, Crítica da Razão Dialética.45 Notadamente, a nosso 
ver, não constitui uma contradição a afirmação da comentadora se 
contraposta ao posicionamento do próprio autor, visto que Sartre 
antes ressalta a insuficiência dos dois modos de expressão do que 
os condena. Ou seja, os dois modos são necessários e legítimos 
para expressar seu pensamento, embora não se confundam, ao 
menos não devam se confundir. Compreendemos assim o esforço 
do filósofo para separar os registros, mesmo que o recurso à 
consciência imaginante como elemento expressivo nunca possa ser 

abandonado totalmente. Em outras palavras, a dimensão 
dramática implicada na criação ficcional é intrinsicamente 
necessária à filosofia existencialista. Aproveitemos o ensejo para 
ressaltar que a preocupação com a consciência imaginante e o 

imaginário, central nos textos do jovem Sartre, mas jamais 
abandonada completamente, será retomada em L’Idiot de la 
Famille de forma bastante clara, o que vem evidenciar a 
centralidade deste problema para o filosofia existencialista. 

Ademais, os argumentos sartrianos acima mencionados 
parecem sugerir a necessidade de radicalizar a noção de literatura. 
Assim se “cada frase escrita não ressoa a todos os níveis do homem 
e da sociedade, ela não significa nada. A literatura de uma época, é 

                                                            
45 É possível, como faz Saint-Sernin, defender que essa contaminação se intensifica no período da 
produção sartriana mais próximo a influência marxista, mais claramente, a partir de Crítica da 

Razão Dialética. SAINT-SERNIN, Bertrand. Philosophie et fiction. Temps Modernes – nº 531-3, 

out./dez., 1990, p. 177. “Un renversement s'est opéré : dans les années 40, registre de la philosophie 
et de la fiction, tout en concourant au même but, sont distincts ; à la fin des années 50, intensité 

dramatique et puissance conceptuelle se concentrent dans une œuvre qui demeure "philosophique", 

tout en étant épique. Sartre aurait pu tirer la matière de cinquante pièces de théâtre de Critique de la 

raison dialectique”. Em livre tradução: “Uma inversão se operou: nos anos 40, o registro da filosofia 
e da ficção, ao mesmo tempo em que buscavam o mesmo fim, se revelavam distintos; no final dos 

anos 50, intensidade dramática e potência conceitual se concentram em uma obra que permanece 

"filosófica", e, ao mesmo tempo, épica. Sartre poderia retirar material para cinquenta peças teatrais 
de Crítica da Razão Dialética”. Nossa tradução. 



80 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

a época digerida por sua literatura”.46 Por outro lado a filosofia não 
se pode furtar a essa correlação entre a vivência concreta e sua 

expressão literária, de tal modo que ela se depara com a 
necessidade de encontrar um modo outro de teorizar. O que 
significa, no entendimento de Sartre, que a produção filosófica 
deve se tornar dramática. É pertinente, mesmo que rapidamente, 
explicitar o que configura o caráter dramático da existência 
referenciado por Sartre. Para o existencialismo a dimensão 
contingente da existência em correlação com a liberdade como 
fundamento da realidade humana exige que o homem se assuma 
como o agente responsável por suas escolhas. O existencialismo se 

configura como uma corrente filosófica que pretende expressar as 
escolhas singulares historicamente situadas, em outros termos, 
não é possível mais que a filosofia se restrinja ao registro abstrato 
da metafísica clássica, logo, à uma filosofia que pretenda dar conta 

desta tensão, é preciso requerer uma forma que abarque a 
dimensão concreta da existência, entendemos porque o recurso à 
criação ficcional se impõem. E a dramaticidade vem do fato de que 
seja qual for a circunstância em que o homem se encontre inserto, 
cabe a ele defrontar-se com a facticidade e com a necessidade de 
transcendê-la. Numa palavra, não há como esquivar-se do drama 
da situação e da escolha. 

Neste ponto, torna-se imperativo lembrar que Sartre fala 
de uma dimensão social da imaginação em uma entrevista 
concedida a Michel Sicard.47 De acordo com suas considerações, tal 
como nos colocamos ativamente no ato de imaginar, há algo em 
nosso imaginário que antecede nosso ato e que, portanto, 

configura uma herança cultural. Analisemos com mais cuidado 
essa afirmação. 

                                                            
46 SARTRE, Les Écrivains en Personne. op. cit., p. 15. “[...] chaque phrase écrite ne résonne pas à tous 
les niveaux de l’homme et de La société, elle ne signifie rien. La littérature d’une époque, c’est 
l’époque digérée par as littérature”. (Nossa tradução). 

47 SICARD, Michel. Essais sur Sartre. Paris: Éditions Galilée, 1989, p. 148. 
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Evidentemente não se trata aqui de reinserir conteúdos na 
consciência, mas, antes, de atentar para o caráter histórico que 

perpassa a problemática levantada. Mesmo que a imagem nunca se 
dê na consciência – uma vez que a consciência é movimento para 
fora de si – esse movimento se configura historicamente situado. 
Por exemplo, Sartre alude à figura do centauro, evidentemente 
essa imagem não habita nossa consciência, no entanto nossa 
consciência se projeta frente a uma situação previamente 
construída, ou melhor, historicamente herdada. Isso significa dizer 
que existe um conhecimento prévio, uma situação histórica dada, 
que se configura como ponto de partida e condição para que a 

consciência possa imaginar. Lembremo-nos, em termos mais 
gerais, que é justamente o limite que se configura como condição 
necessária à minha liberdade. Conceber uma consciência que possa 
imaginar no vácuo é tão absurdo quando erigir uma concepção 

filosófica apartada da história. No entanto não se trata aqui de 
pensarmos essa relação em termos de causa e efeito, trata-se de 
motivação e, portanto, o elemento dado não determina a 
consciência imaginante; ele não é a sua causa. Desse modo, 
poderíamos dizer que conheço a imagem que os antigos faziam do 
centauro e, assim, retomo a imaginação social herdada da 
concepção greco-latina.48 Nas palavras de Sartre em L’Imaginaire, 
“[o saber] é a estrutura ativa da imagem”.49 

Nesse sentido, deixemos reverberar as palavras de Rubens 
Torres Filho ao citar a metáfora kantiana: 

 
Quando vemos uma pomba voando, estamos longe de 

simplesmente ver. Desenhamos no espaço sua trajetória, 
armamos um espaço tridimensional para servir de suporte a esse 
desenho, adivinhamos o movimento das asas, a resistência do ar, 

e quase estamos vendo, como se tivéssemos olhos de raios x, o 
esqueleto da pomba. [...] Ou não seriam outras pombas ainda, 

                                                            
48 Ibidem.   

49 Idem, O Imaginário. op. cit., p. 83; ed. franc., p.  116. 
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que vimos outras vezes, no céu ou na tela do artista ou do cinema 
ou simplesmente na retina de nossa imaginação, atraídas pelo 

chamariz de um texto literário? [Aqui Rubens parece citar 
Borges...] Não seriam esses outros pássaros-fantasma, 

esquemáticos, vindos de outros textos, que estariam servindo de 
chaves de leitura, de códigos para lermos esse outro texto, que no 
começo parecia a simples percepção do vôo de uma pomba?50 

 
 A pomba presente na leitura de Rubens Torres Filho é 
retomada da metáfora kantiana, o autor lança mão dessa imagem 
para criar uma nova interpretação para o problema. O que vemos 
então, nos parece, é justamente aquilo que Sartre propõe, isto é, a 
consciência imaginante se apropria ativamente do conhecimento 
historicamente herdado e o recria. A situação histórica configura-
se como elemento necessário para que possamos imaginar, o 
homem constrói a história e simultaneamente é construído por ela. 

Ao se projetar em determinada situação herdada o homem – 
necessariamente – a recria. Assim, aquele que lê é impelido a 
repetir este processo e também a recriar a pomba sugerida pelo 
autor. Imaginar implica necessariamente se colocar ativamente 
frente ao objeto imaginado.  
 Ora, se sob o registro do existencialismo sartriano a 
consciência imaginante corresponde a um ato da consciência, é 
preciso considerar ainda seu correlato necessário que é o 
imaginário. E isso porque, insistimos, não é possível existir no 
vácuo, fora da história, ou seja, para que a consciência posso 
imaginar é preciso que isso se dê a partir de certo contexto 

histórico concretamente vivido. Considerando-se que o imaginário, 

para Sartre, se constrói motivado por um “estar-no-mundo” que 

constitui a condição necessária da imaginação,51 cabe uma alusão a 
sua obra L’Imaginaire: 

                                                            
50 TORRES FILHO, Rubens Rodrigues. Ensaios de Filosofia Ilustrada. São Paulo: Iluminuras, 2004, p. 
31. 

51 SARTRE, O Imaginário. op. cit., p. 242; ed. franc., p. 357. 
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[...] a condição essencial para que uma consciência imagine é que 
ela esteja “em situação no mundo” [...] É a situação-no-mundo, 

apreendida como realidade concreta e individual da consciência, 
que serve de motivação para a constituição de um objeto irreal 

qualquer, e a natureza desse objeto irreal é circunscrita por essa 
motivação.52 

 
É a partir da noção de ser-no-mundo, herdada do 

pensamento heideggeriano, que Sartre entende a relação entre 
consciência imaginante e situação histórica. É sob esse registro que 
podemos entender o que o filósofo afirma na supracitada 

entrevista à Michel Sicard: 
 

Se imagino um centauro, os elementos de verdade são aqueles 
que me fazem pensar neste homem-besta à maneira como os 
antigos o conceberam – não foi eu que o criou, retomei uma 

imaginação social e ela esta lá em mim, mas objetiva, e com este 
grau de verdade que existia realmente na concepção greco-
latina.53 

 
Descortina-se assim outro ponto relevante nesta reflexão: 

tanto a imaginação como o imaginário oferecem elementos 
necessários, embora não suficientes, à constituição e ao acesso à 
realidade humana. Afinal, como afirma Sartre, “a imaginação é 
fornecedora de verdades”.54 Quer dizer que algo mais radical se 
insinua no movimento da imaginação; não se trata apenas de 
compreender a consciência imaginante como um dos momentos da 
realidade humana, mas antes de concebê-la como uma das formas 

centrais de constituição desta realidade, posto que o homem é esse 

                                                            
52 Ibidem, p. 241; ed. franc., p. 355-356. 

53 SICARD, Essais Sur Sartre. op. cit., p. 148. No original: “Si j’imagine un centaure, les éléments de 

vérité sont ceux qui me font penser à cet homme-bête de la façon dont les Anciens l’ont conçu – ce 
n’est pas moi qui ai créé ça, j’ai repris une imagination sociale et elle est là en moi, mais objective, et 
avec ce degré de vérité qu’elle a été vraiment une conception gréco-latine”. (Tradução nossa). 

54 Ibidem, p. 149. No original: “l’imagination est fournisseuse de vérités”. (Tradução nossa). 
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ser-no-mundo que se projeta negando o real e ao mesmo tempo 
constituindo-o. 

É sob esse prisma que entendemos porque também Sartre 
lança mão de seus pássaros imaginários,55 suas pombas filosóficas, 
mas não nos esqueçamos jamais que no vácuo nenhum voo seria 
possível, e que a resistência do ar é um pressuposto necessário 
para que possamos voar. É preciso lembrar que é sempre em um 
contexto histórico dado que a consciência imaginante se realiza. 

Vemos então o pássaro imaginário sartriano reverberar 
através de seus comentadores, de modo que, na imagem herdada, 
o pássaro alça novos voos: 

 
A imagem que posso formar de um pássaro em sua ausência não 
é um duplo do pássaro, um retrato ou um quadro que estaria na 
minha consciência e que eu contemplaria por ela mesma: por seu 

analogon, viso o pássaro em pleno voo, em pleno céu; tal como a 
imagem física, a imagem mental me envia para fora de mim, no 
seio das coisas.56 

 
É por isso que, em uma palavra, é no mundo que a imagem 

se constitui e, simultaneamente, constitui o mundo que a 
engendrou. É para-fora-de-si que a consciência se projeta e se 
constitui; é no mundo, “é na estrada, na cidade, no meio da 
multidão, coisa entre coisas, homem entre homens”57 que devemos 
conceber o modo como o autor define a consciência imaginante. 

                                                            
55 SARTRE, Jean-Paul. O Imaginário. op. cit., p. 41; ed. franc., p. 52. 

56COOREBYTER, Vincent de. “De Husserl à Sartre: La structure intentionnelle de l’image dans 

L’Imagination et L’Imaginaire”. Revue Methodos: savoirs et textes, nº 12, 2002. Disponível em: 
http://methodos.revues.org/2971 Último acesso em: 01/04/2015, p. 6. No original: “L’image que je 

peux former d’un oiseau en son absence n’est pas un double de l’oiseau, un portrait ou un tableau 

qui serait dans ma conscience et que je contemplerais pour lui-même : par son analogon, je vise 

l’oiseau en plein vol, en plein ciel ; tout autant que l’image physique, l’image mentale m’envoie hors 
de moi, au cœur des choses.” (Nossa tradução). 

57 SARTRE, Jean-Paul. “Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”. 
Situações I. Trad. Cristina Prado; Prefácio de Bento Prado Jr. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 57. 

http://methodos.revues.org/2971
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 Por fim, tal como esses pássaros que insistem em habitar 
este texto, deixemos reverberar as palavras de Sartre que nos 

motivam a procurar respostas, e que, por si só, talvez justificassem 
estas páginas. Diz o pensador: 

 

Sou filósofo? Ou sou literato? Acredito que trago desde minhas 
primeiras obras, uma realidade que é as duas coisas: tudo o que 
escrevi é ao mesmo tempo filosofia e literatura, não justapostos, 

mas cada elemento dado é de uma vez literário e filosófico.58 
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Sartre e a questão dos 
fundamentos da moral  

João Carlos Brum Torres1 
 

Este texto é uma variante da terceira parte de um estudo 
sobre a questão dos fundamentos da normatividade abordada à luz 
das análises da fenomenologia existencial. Em sua parte nuclear 

compara a posição de Sartre sobre a moral com o modo como 
Christine Korsgaard, a grande e original intérprete contemporânea 
da moral kantiana, trata do mesmo assunto. O argumento 
apresentado por meio da comparação sendo o de que muito 
embora a moral sartriana, como a de Kant, se apoie nos conceitos 
de vontade e de incondicionalidade, sua posição fundamental 
aproxima Sartre, de um modo um tanto inesperado, antes a 
Levinas. O ponto de partida da análise é, contudo, uma 

comparação aparentemente alheia aos temas de interesse da 
fenomenologia existencial ‒ a apresentação do modo como 
Korsgaard se afasta do de uma das principais versões do chamado 
realismo moral, a apresentada por seu colega em Harvard, Thomas 
Scanlon ‒ cuja função será mostrar como as análises da filosofia da 
existência têm uma linha de interlocução e cotejo com os pontos 
mais vivos da discussão contemporânea sobre os fundamentos da 
normatividade. 

 
1. A comparação com Korsgaard 

 
O ponto de partida da discussão cujo desenvolvimento 

será apresentado a seguir pode ser introduzido com simplicidade 

mediante a seguinte pergunta: como se deve entender os 

fundamentos da moral? Poder-se-á dizer que existem 
objetivamente fatos morais, fatos não só passíveis de serem 
conhecidos como conhecemos fatos naturais, ou mesmo fatos de 

                                                            
1 Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS). 
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natureza histórico-sociológica, mas que, além disso, se constituam 
em razões para que os tomemos como base orientadora de nossas 

condutas?   
Uma resposta positiva a esta questão é dada 

contemporaneamente por Scanlon, um dos mais insígnes 
defensores do realismo moral.2 Aos herdeiros da tradição kantiana 
esse tese é inaceitável. Tomando como referência Christine 
Korsgaard, quem, dentre estes, tratou do ponto de maneira 
expressa e polêmica, o que cabe ressaltar, antes de mais, é a tese 
crítica, cujo ponto principal está, primeiramente, em recusar que 
“tenhamos conceitos normativos porque temos consciência que o 

mundo contém fenômenos normativos, ou é caracterizado por 
fatos normativos”, e, em seguida, em sustentar, muito 
diferentemente, que temos tais conceitos “porque temos que 
descobrir no que crer e o que fazer”3, ficando bem entendido que 

essa descoberta absolutamente não é, em nenhum sentido, a 
descoberta de fatos, a fortiori e obviamente, portanto, também 
não a de fatos normativos.  

Mas, podemos perguntar: mas, se for assim, tal 
descoberta será, então, descoberta do quê? Por certo, segundo a 
autora de Criando o reino dos fins, não, propriamente, de razões 
particulares e circunstancializadas, como entendido por Scanlon, 
ao dizer, por exemplo, que se estivermos a dirigir um carro e 
vislumbrarmos um pedestre que atravessa desavisada e 
temerariamente a via, teremos uma razão para girarmos nosso 
volante, alterarmos nossa direção e prevenirmos o acidente, mas 
será antes a descoberta do racional, daquilo que faz com que 

crenças e ações, cada uma em seu respectivo plano, possam vir a 
ser determináveis como racionais. Ou seja, sua posição é que o 
caráter racional de crenças e ações não pode ser entendido como 

                                                            
2 SCANION, T. Being Realistic about Reasons. Oxford : Oxford University Press, 2014. 

3 KORSGAARD, C. M. The Sources of Normativity. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 
46. 
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determinado por propriedades que os fatos e circunstâncias a que 
ambas se ligam possuam intrinsecamente, mas antes como tendo 

que ser relacionalmente estabelecido.  
Para avançar na apresentação do procedimento mediante 

o qual Korsgaard chega a essa posição crítica e, para ela, 
conclusiva, mesmo nesta apresentação muito resumida de suas 
análises, cabe pelo menos indicar que ela procede em dois passos, 
os quais são precedidos por uma preliminar em que é estabelecida 
uma condição formal a ser observada nos movimentos analíticos 
subsequentes. A condição formal em questão é simples e ao mesmo 
tempo decisiva para a análise de Korsgaard: consiste no registro de 

que, enquanto seres autoconscientes, somos seres capazes de 
refletir4, de modo que, seja quando a percepção nos convida a crer, 
seja quando nossos sentimentos e impulsos nos compelem a agir, 
descobrimo-nos capazes de dar um passo atrás e de avaliarmos 

criticamente a situação em que em um caso e outro nos 
encontramos.5 Em tais situações, explica Korsgaard: 

 
(....) o impulso não mais me domina e agora eu tenho um 
problema. Devo acreditar? Será esta percepção realmente uma 

razão para crer? Eu desejo e me descubro com um poderoso 
impulso para agir. Mas dou um passo atrás, coloco o impulso à 
vista e então ganho uma certa distância. Então o impulso já não 

me domina e eu tenho um problema. Devo agir? É o desejo 
realmente uma razão para agir? A mente reflexiva não pode 
decidir-se pela percepção e pelo desejo, não somente enquanto 

tais. Ela precisa uma razão. Ou, por outra: pelo menos enquanto 
reflete, ela não pode comprometer-se ou ir em frente.6 

 

Pois bem, uma vez apresentado este caráter essencial e 
definitoriamente reflexivo de nossa autoconsciência e a capacidade 

                                                            
4 Nas palavras de Korsgaard: “Mas a mente humana é autoconsciente no sentido de que é 
essencialmente reflexiva.” (Idem. The Sources of Normativity. op. cit., p. 92). 

5 Ibidem, p. 93. 

6 Ibidem. 
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retrátil que dele se segue, Korsgaard, na esteira das análises 
kantianas, introduz a ideia dos dois planos em que se pode 

entender a racionalidade prática: um primeiro em que o predicado 
racional tem seu emprego justificado pela satisfação dos requisitos 
de adequação de meios a fins, e um segundo, no qual a 
qualificação de ações e condutas como racionais só será justificado 
se respeitadas certas implicações internas do conceito de 
racionalidade.  

No primeiro desses casos, Korsgaard insiste, é preciso 
entender que para que o ajuste de meios a fins seja um princípio 
racional é indispensável, não apenas que sejam escolhidos meios 

adequados à consecução dos fins, mas, mais geral e abstratamente, 
que se possa distinguir o que são os fins perseguidos pelo agente e 
que, como fins, estão à distância dele, daquilo que tal sujeito deseje 
e trate de fazer a cada instante. E isto por que se admitirmos que o 

fim de nossas ações é determinado, própria e suficientemente, a 
partir daquilo a que as variações circunstanciais de nossos desejos 
e interesses nos compelem, o ajuste de meios a fins será 
automático, o estabelecimento de um padrão a partir do qual 
avaliar a adequação de meios a fins ter-se-á tornado impossível e 
terá desaparecido o caráter normativo que constitui a princípios 
como princípios.7 O que é dizer que para que nossas ações se 
enquadrem no primeiro dos princípios de racionalidade prática e, 
assim, se estruturem como realizações de imperativos hipotéticos, 
é indispensável que queiramos a realização de certos fins, o 
querer aqui em questão devendo ser secantemente distinguido dos 
desejos que nos levam compulsiva e imediatamente à ação, ou que 

nos compelem à inação, ou que nos levam à dispersão do agir, ou, 
ainda, dos que nos mantêm indecisos quanto ao que realmente 

                                                            
7  KORSGAARD, C., Self-Constitution – Agency, Identity and Integrity. Oxford: Oxford University 

Press, 2009, p. 68. Cf. Christine Korsgaard, “The Normativity of Instrumental Reason”. The 

Constitution of Agency – Essays on Practical Reason and Moral Psychology. Oxford: Oxford 
University Press, 2008, pp. 27-68. 
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queremos fazer.8  
De outra parte, no segundo dos planos em que se coloca a 

racionalidade prática, a preservação do caráter racional de nossas 
condutas já não depende da independência da vontade com relação 
a fatores circunstanciais que a levem a vesguear e a oscilar entre as 
respostas imediatas a estímulos circunstanciais, a inação e a 
dispersão do agir, vale dizer, já não diz respeito à consistência das 
condutas com relação aos fins perseguidos pelo agente, a sua 
coerência, mas se coloca em um plano totalmente diferente, sendo 
função, conforme a lição de Kant, do reconhecimento do estatuto 
ontológico e normativamente sui generis de nossa condição de 

seres autônomos racionais. 
O primeiro passo dado por Korsgaard nessa nova direção 

ainda não põe inteiramente às claras a diferença dos dois planos de 
análise, pois se resume na alegação de que um ser racional está 

necessariamente submetido à exigência de universalizabilidade de 
suas condutas em contextos atual ou potencialmente interativos, 
exigência esta que implica que, no mais alto sentido do termo, só 
agiremos racionalmente se e quando no exercício dessa nossa 
capacitação evitarmos o autorrebaixamento implicado em condutas 
que violem não só a forma da universalidade ─ que, afinal, é 
requerida também pelos imperativos hipotéticos ─, mas a 
universalidade contida na dimensão extensional do conceito de 
racionalidade: a igualdade e a nobreza constitutiva de cada ser 
racional, da qual decorre a obrigação, como preconizava Kant, de 
tratar a todos os seres humanos nunca como simples meios para a 
realização de nossos objetivos particulares, mas como fins em si 

                                                            
8 É o que Korsgaard explica quando diz: “A razão pela qual eu tenho que agir em conformidade com 

o imperativo hipotético é que se não me ajustar a ele, se sempre permitir-me ser desviado pela 

timidez, pela inação, ou pela depressão, então eu nunca realmente terei querido um fim. O desejo 

de perseguir o fim e os desejos que dele me afastam terão se alternado, mas minha vontade nunca 
terá sido ativa. A distinção entre minha vontade e a operação de desejos e impulsos não terá existido, 

assim como tampouco, enquanto agente, eu próprio terei existido. A conformidade com o imperativo 

categórico é, assim, constitutiva do ter uma vontade. Ela é, de fato, uma parte constitutiva do que 
nos dá uma vontade.” (Idem. Self-Constitution, op. cit., p. 69-70). 
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mesmos.  
No entanto, consoante à análise de Korsgaard, isso não é 

tudo, pois a condição de seres capazes de reflexão e de agir 
autonomamente, ao mesmo tempo em que nos distingue 
singularmente no universo, nos impõe o requerimento e o desafio 
pessoal de nos colocarmos à altura dessa constitutiva e privilegiada 
nobreza e excepcionalidade ontológica. Para explicar e determinar 
este ponto, Korsgaard introduz a perspectiva pessoal a partir da 
qual ela o visualiza, pois então o texto acrescenta que a estrutura 
reflexionante que nos caracteriza “é ‘autoconsciência’ porque ela 
nos força a ter uma concepção de nós mesmos”.9 De onde, em 

termos mais técnicos, que "o princípio ou lei pelo qual 
determinamos nossas ações é aquele que consideramos como 
sendo expressão de nós próprios”.10  

A elucidação do que está envolvido nessa inovadora 

maneira de apresentar a posição kantiana nos é então apresentada 
nos termos seguintes: 

 
A concepção da identidade aqui em questão não é teórica (....) 
Melhor a entenderemos tomando-a como uma descrição a partir 

da qual nos avaliamos, uma descrição na qual vemos nossa vida e 
nossas ações como valendo a pena viver e empreender. A isso eu 
chamo uma concepção de nossa identidade prática. (....) Nossas 

razões expressam nossa identidade, nossa natureza; nossas 
obrigações brotam do que essa identidade proíbe. [negrito JC] 
(...) Considere-se o surpreendente, mas familiar ‘Eu não poderia 

conviver comigo mesmo se fizesse isso’. Claramente há aqui um 
duplo si: eu e aquele com o qual preciso viver, de modo que não 

posso falhar.11 
 

É inequívoco, porém, como seria natural esperar de uma 
kantiana, que para Korsgaard, a construção de nossa identidade 

                                                            
9 Idem. The Sources of Normativity, op. cit., p. 100. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem, p. 100-101. 
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não pode ser concebida como indiferente às implicações 
normativas contidas na igualdade e na nobreza constitutiva de 

cada ser racional, pois será isso que diferenciará uma identidade 
pessoal bem realizada daquelas que, ignorando ou desprezando o 
que mais excelentemente distingue condição humana, deverão ser 
tidas como fracassadas e moralmente más. 

Pois bem, se agora compararmos esta análise com as 
posições sartrianas ‒ aliás, de maneira certamente inusual no 
contexto das discussões contemporâneas sobre os fundamentos da 
normatividade ‒ não poderemos deixar de notar com alguma 
surpresa a extensão do trecho que percorrem juntos o 

existencialista da metade do século passado e a kantiana de nossos 
dias. Contudo, a separação não deixará de sobrevir, pois, a despeito 
de que Sartre concordasse com a noção de identidade prática 
apresentada por Korsgaard e pudesse mesmo dizer que este foi um 

ponto central em O ser e o nada, ele não deixaria de notar, por 
outro lado, que muito embora sejam mesmo familiares os casos de 
‘Eu não poderia conviver comigo mesmo se fizesse isso’, não são 
menos frequentes as situações em que esses momentos são 
acompanhados pelo senso de responsabilidade e pela angústia, 
pois, nos diz ele, “angústia, desamparo, responsabilidade, seja em 
surdina, seja em plena força, constituem a qualidade de nossa 
consciência enquanto esta é pura e simples liberdade.”12 O que é 
dizer que muito embora nossa identidade não se dissolva nas 
decisões que a cada instante tomamos, não é menos verdade que 
nossa liberdade torna forçoso o reconhecimento de que somos nós 
que a construímos, de modo que a possibilidade de mudá-la 

radicalmente nunca está excluída e que não há como qualificar 
essas mudanças como irracionais.  

Para compreender bem a diferença em questão, convém 

sublinhar que a posição de Koorsgaard, a diferença da de Sartre, é 

                                                            
12 SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant. Paris: Gallimard, 1943, p. 541-542; O ser e o nada, Tradução 
de Paulo Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2015, p. 572. 
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intensionalmente universalista, pois não se deve entendê-la como 
admitindo que a obra de construção de nossa identidade pessoal 

seja uma tarefa incondicionada, descompromissada com os valores 
que são alegadamente inerentes |à natureza humana, entregue 
inteiramente às contingências de cada uma de nossas vidas. Na 
verdade, a tese de Korsgaard é que é em função do respeito que 
devemos incondicionalmente ter pela nossa condição de seres 
racionais e autônomos que se decide se nos construímos de 
maneira moral ou imoral, pois, diz-nos ainda ela: “valorizar-se 
justamente como ser humano é ter identidade moral, no sentido 
em que o Iluminismo a entendia.” 13  O que é sustentar que, 

independentemente das contingências de nossas biografias, sendo-
nos constitutiva a exigência de agir por razões implicada em nossa 
própria humanidade, esta humanidade, ao revelar-se como a fonte 
de todo valor, revela a si própria como em si mesma valiosa.14 De 

onde se segue que quando da ocorrência de conflitos entre 
exigências de elementos que compõem privada e 
particularizadamente nossa identidade pessoal ─ como lealdades 
com próximos, ou obrigações profissionais ou solidariedades 
corporativas ou de grupos ─ e os imperativos que nos são dados 
pela nossa condição geral de seres racionais e livres, a moral nos 
exigirá que estes prevaleçam. 

Ora, bem outra é a posição de Sartre sobre este ponto, 
pois muito embora ele diga que a moral é o sistema dos fins e que 
o fim a que se deve dirigir a realidade humana é constituído por ela 
própria15 e que, nesse sentido, o humano é seu próprio fim, ele 
concebe a universalidade do humano, invariavelmente em termos 

extensionais, insistindo que a humanidade é uma totalidade 
destotalizada, de modo que nunca a podemos ter como um sujeito, 

                                                            
13 Ibidem, p.121.  

14 Parafraseamos o que se lê na terceira alínea da p. 123. 

15 Idem. “Carnets de la drôle de guerre”. Les Mots e autres écrits autobiographiques. Paris : 
Galimmard, NRF, 2010, p. 391.  
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nem como um objeto que pudesse se constituir para nós como 
sendo, por si mesmo, base da moral. Na conferência O 

existencialismo é um humanismo Sartre argumenta que mesmo os 
historicamente revolucionários pensadores do Iluminismo como 
Diderot, Voltaire e mesmo Kant continuavam a sustentar que o 

 
homem possui uma natureza humana; natureza essa (....) que se 

encontra em todos os homens, o que significa que cada homem é 
um exemplo particular de um conceito universal ─ o homem; 
para Kant resulta de tal universalidade que o homem da selva, o 

homem primitivo, como o burguês estão adstritos à mesma 
definição e possuem as mesmas qualidades de base.16 

 

Adiante no mesmo texto, Sartre dirá que “não devemos 
crer que há uma humanidade à qual possamos render culto, à 
maneira de Augusto Comte”17, juízo que, parece bem evidente, há 

de ser entendido como estendendo-se também a Kant e aos demais 
filósofos do Iluminismo. Filosoficamente, esta essa posição 
negativa e crítica é sustentada pela alegação de que, dado o caráter 
constitutivamente existencial da realidade humana, não só não 
nos podemos conceber como tendo que realizar uma essência 
humana que nos anteceda, mas nos vemos forçados a admitir 
também, como observado acima, que a humanidade só a podemos 
conceber extensionalmente. O que implica sustentar que os 
conteúdos intensionais dos conceitos de homem e de humano são 
indeterminados, só passíveis de definições nominais provisórias, 
necessária e permanentemente sujeitas a revisões em função do 

que cada homem fizer de si mesmo em meio aos demais.18  

No entanto, há ainda uma outra profunda diferença entre 

                                                            
16 Idem. “O existencialismo é um humanismo”. Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, série Os 
Pensadores, vol., XLV. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 11. 

17 Ibidem., p. 27. 

18 Na Crítica da Razão Dialética lê-se sobre este mesmo ponto: “(....) nosso ser comum não é em 

cada um uma natureza idêntica; é, ao contrário, a reciprocidade mediada do condicionamentos.” 
Idem. Critique de la raison dialectique. Paris : Gallimard, 1960, p. 453. 
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os dois filósofos, uma diferença que provém de que embora Sartre 
certamente concordasse que “nossas obrigações são o que nossa 

identidade proíbe”, ele certamente recusaria que nossa identidade 
esteja assentada, como quer Korsgaard, em nossa autoconsciência 
tética e reflexionante, seu parecer sendo o de que a determinação 
de nossa identidade fundamental se determina primária e 
decisivamente no plano do que ele denomina de consciência não-
tética (de) si. O que implica sustentar que  

 
"seria errôneo crer que essa escolha global corresponda a uma 

consciência analítica e diferenciada. Meu projeto último e inicial 
(....) é sempre um esboço do problema do ser. Mas esta solução 

não é primeiro concebida e depois realizada; somos nós essa 
solução, fazemo-la existir pelo nosso próprio comprometimento 
e, portanto, só podemos captá-la vivendo-a.”19  

 

À luz destes textos percebe-se, que essa diferença entre 
determinar nossas intenções e ações reflexivamente, como quer 
Korsgaard, ou não teticamente, como Sartre diz em seu idioleto, 
redunda em um ponto de divergência ainda mais radical entre 
ambos. É que se motivo e móbil são correlatos, exatamente como a 
consciência não tética (de) si é o correlato ontológico da 
consciência tética do objeto, se “a deliberação voluntária é sempre 
trapaceada”20 e se, por conseguinte, nossos motivos ─ vale dizer: a 
explicitação das razões que nos levam a agir ─ são sempre 
dependentes de uma intenção que, além de sempre preceder nossa 
deliberação, a condiciona internamente, parece que nosso projeto, 

a escolha do que ultimamente queremos ser, inelutavelmente nos 

escapa,21 que, de um certo modo, sempre chegamos tarde a nós 
                                                            
19  Idem. L'être et le néant. op. cit., p. 540 e Idem. O ser e o nada. op. cit., p. 570-571. 

20 Idem. L'être et le néant, op. cit., p. 527 e Idem. O ser e o nada, op. cit., p. 556. 

21 A seguinte passagem de O ser e o nada explicita bem este ponto: “Mas qual é, mais precisamente, 

em seu ser este ser na direção do qual a consciência infeliz se ultrapassa? (....) Este ser não é posto 
pela consciência ante si; não há consciência deste ser, posto que ele obseda a consciência não tética 

(de) si. Ele a marca como seu sentido de ser e ela não é mais consciente dele do que é consciência de 
si.” (Idem. L'être et le néant, op. cit., p.134; Idem. O ser e o nada, op. cit., p.141). 
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mesmos e que a determinação de nosso projeto de ser está 
entregue a uma espécie de arbitrariedade.   

Este é certamente um ponto difícil no esforço de 
restituição do pensamento de Sartre sobre a moralidade, pois 
resta-nos ainda explicar como, a despeito de que o filósofo sustente 
que façamos nossas vidas sempre espontaneamente, encontrando-
nos, por assim dizer, sempre adiante de nós próprios, podemos, no 
entanto, voltarmo-nos sobre nós mesmos mantendo-nos rente a 
nossas intenções concretas, reais e espontâneas. A singular 
dificuldade deste ponto vem de que desde a Transcendência do ego, 
texto seminal de sua obra filosófica, Sartre tratou de desconstruir o 

privilégio do Eu e da reflexão, ponto este chave, em sua tomada de 
distância com relação a Husserl, como insistem os comentadores 
de sua obra.  

Não obstante a dificuldade exegética deste ponto, a 

verdade é que a tese sobre o primado do caráter não tético e não 
reflexivo do modo como constituímos nossa identidade pessoal, tão 
enfaticamente afirmado em O ser e o nada e no restante da obra 
filosófica, não é a última palavra de Sartre sobre o modo como nos 
relacionamos com nós mesmos. Isto quer dizer que, muito embora 
a crítica da reflexão, do distanciamento que podemos ter com 
relação a nós próprios seja constante na obra do filósofo, seja por 
implicar, metafisicamente, um polo de determinação intencional 
que Sartre toma como contraditado pela análise fenomenológica 
mais acurada, seja, com relação à moral, como o gesto de abrir 
uma porta para as racionalizações e falsificações da má-fé, é 
inegável que, por outro lado, quase sempre esteve presente na obra 

sartriana, ainda que com muito menor ênfase22, a ideia de que nos 
é possível uma segunda forma de reflexão, a que ele designou 

                                                            
22 Em um dos primeiros comentários da obra de Sartre, Gilbert Varet já observava: “(....) na redação 
de O ser e o nada ele preferiu deslocar a ênfase para o outro aspecto da vida da consciência, para seu 

escapar de si, para sua impotência em manter-se em si, para sua facticidade. Assim, ele explorou 

sistematicamente as ambiguidades da reflexão cúmplice antes que as possibilidades da reflexão 
pura.” (VARET, G., L’ontologie de Sartre. Paris: PUF, 1948, p. 155). 
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como reflexão pura.  
Na seção O para-si e o ser do valor, no primeiro capítulo 

da segunda parte de O ser e o nada, este ponto já se encontra 
materialmente antecipado, pois ali Sartre estabelece uma conexão 
explícita entre a reflexão e a moral ao dizer: 

 
Com efeito, a consciência reflexiva põe a Erlebnis refletida como o 

que em sua natureza é falta e, ao mesmo tempo, libera e extrai o 
valor como o sentido inalcançável do que falta. Assim, falando 
com propriedade, a consciência reflexiva, pode ser chamada, 

consciência moral, posto que ela não pode surgir sem pelo 
mesmo movimento desvelar os valores.23 

 

Já no manuscrito denominado Cadernos para uma moral, 
Sartre retoma essa questão e, dir-se-ia que para prevenir uma 
incompreensão insinuante, insiste em que nem toda reflexão chega 

sempre tarde, inevitavelmente adulterando o que são nossas 
intenções profundas. A passagem seguinte apresenta com clareza 
essa outra qualificação do modo como o assunto deve ser tratado 
ao dizer: 

 
A aparição da reflexão pura constitui um outro tipo de existente 

no qual o projeto como pura existência, cuja dimensão é a 
consciência não-tética (de) si, é tematizado e, ao mesmo tempo, 
questionado na unidade destotalizada do refletido-reflexionante.24 

 
Não obstante o jargão muito técnico, o sentido da 

passagem é claro. O que ela nos diz é que muito embora 
constituamos nossas vidas em tomadas de posição espontâneas 

sobre as situações em que nos encontramos, e a despeito de que 
nosso esforço reflexivo comumente desnature nossas intenções 
profundas ─ seja por má-fé, racionalizações ou sublimações ─ 
constituindo o que os há pouco citados Cadernos denominam de 

                                                            
23 SARTRE, Jean-Paul. L'être et le néant, op. cit., p.139 ; Idem. O ser e o nada, op. cit., p.146. 

24 Idem. Cahiers pour une morale. Paris: Gallimard, 1983, p. 489. 
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reflexão cúmplice, não é menos verdade, de outra parte, que 
podemos tematizar o que estamos a fazer de nós próprios, abrindo 

refletidamente o modo como encadeamos nossas decisões 
presentes ao que irreflexivamente queremos ser no futuro. Isto não 
quer dizer que, neste caso, a reflexão suprima nosso projeto, pois 
aqui ocorre, esclarece Sartre com uma comparação técnica, o 
mesmo que ocorre com a redução fenomenológica que não 
suprime a atitude natural.25  

Do ponto de vista que nos interessa nestas conferências, o 
mais importante é, contudo, avaliar se a admissão dessa 
denominada reflexão pura tem consequências sobre sua concepção 

da normatividade e, se tiver, quais serão elas. 
A propósito desse ponto, o primeiro a destacar é que a 

análise da reflexão pura nos faz ver que qualquer das 
determinações que possam parecer nos constituir ─ como, por 

exemplo, sermos pessoas corajosas ou covardes, nobres ou vis, 
amorosas ou indiferentes ─ não podem ser reificadas, tomadas 
como traços objetivos que constituam definitivamente o que 
verdadeiramente somos. E isso simplesmente porque no exercício 
de refletirmos puramente ─ isto é: desprendendo-nos dos aspectos 
materiais das situações em que nos encontramos, dos interesses, 
afetos e intenções que temos naquele contexto particular ─ nos 
damos conta e internamente aceitamos que em uma vida que se 
faz no tempo e em decisões sucessivas, inelutavelmente livres, o 
que determinará de que lado estaremos nas dicotomias do caráter 
será o que viermos efetivamente a fazer na sucessão das situações 
em que nos veremos confrontados com escolhas que serão também 

escolhas de nós próprios, vale dizer, justamente, escolhas de nosso 

                                                            
25 Ibidem, p. 489-490. Para os fins que perseguimos aqui, baste observar que a admissão desse 

movimento reflexionante incontaminado não é uma inconsequência do filósofo, mas que, na 
verdade, se baseia nos fundamentos ontológicos mais básicos da ontologia sartriana, como se vê 

atestado na seguinte passagem: "O homem é o ser cuja existência está em questão em seu ser e, 

como o ser do homem é ação, isso significa que a escolha de seu ser encontra-se em questão em seu 
ser.” (Ibidem, p. 490). 
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caráter.  
Isso não quer dizer, porém, precisa Sartre, que “nossa 

liberdade futura venha sobre nós como um ladrão que a tudo 
desmantela”26, mas sim que nosso passado, o que até então 
tivermos feito de nós mesmos, inelutavelmente se projeta como 
uma antecipação de futuros, antecipação que, embora indefesa 
ante os decretos da liberdade presente, desliza para o coração do 
que faremos de nós mesmos no momento de novamente nos 
decidirmos, de tal sorte que o que estará então em jogo será 
mantermos ou não o que até tal ocasião tivermos vindo querer 
ser.27  

Repare-se, porém, que essa análise não pretende atribuir 
à reflexão pura o poder de determinar a priori o modo como nos 
devemos constituir enquanto seres racionais e autônomos, à 
maneira seja do Kantismo clássico, seja na versão contemporânea 

de Korsgaard. Seu traço distintivo é antes o de sustentar e insistir 
que nosso modo de ser é o da existência, isto é, que o que somos é 
o que de maneira totalmente livre e incondicionada faremos de nós 
mesmos.28 Mas é preciso entender também que esse movimento 

                                                            
26 Ibidem, p. 493. 

27 Ibidem. 

28 A análise apresenta então a caracterização rigorosa da reflexão pura e do modo autêntico de nos 
autoconstruirmos que lhe é correlato nos termos seguintes e permitam-me citar longamente: "A 

decisão da reflexão pura é ao mesmo tempo positiva e negativa. Enquanto negativa ela renuncia à 

tentação de unificação sintética do si pelo si, que conduz necessariamente à realização dessa 
unificação de fora, sacrificando o vivido consciente ao noema. Enquanto positiva, ela concebe que a 

unidade da existência não pode existir por meio da unificação sintética que rebate o refletido sobre o 

reflexionante, mas que ela é de um novo tipo: o do acordo consigo mesmo. Se, com efeito, a 
passagem à reflexão não realiza uma unidade de ser do Para-si e, ao contrário, abre um novo abismo 

na consciência, ele  realiza uma outra espécie de unidade: pois, pela reflexão, a existência aparece a si 

sob a forma de um tema e de uma questão. (....) Mas exatamente para adquirir essa autonomia e 
esse tomar-se ante a contingência, é necessário que, antes, o existente aceite e assuma seu modo de 

ser que é precisamente o de ser diaspórico.” Ibidem., p. 495. Em O ser e o nada se lê, analogamente: 

“Para não ser um dado, é preciso que o Para-si se constitua perpetuamente como recuado com 

relação a si, isto é, que ele se deixe atrás de si como um datum que ele já não é mais. Esta 
característica do Para-si implica que ele é o ser que não encontra nenhum socorro, nenhum ponto 

de apoio no que ele era. Mas, ao contrário, o Para-si é livre e pode fazer com que haja um mundo 

porque ele é o ser que tem de ser o que era à luz daquilo que será.” (Idem. L'être et le néant, op. cit., 
p. 558; Idem. O ser e o nada, op. cit., p. 590).  
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reflexivo é de algum modo uma estrutura do querer, pois querer 
isto ou aquilo "é precisamente estar em questão em seu ser, 

esclarecer o que sou (....) pelo que não sou (pelo modo do que terei 
que ser).”29  

No entanto, mas talvez seja melhor dizer, por isso mesmo, 
que é preciso também não perder de vista que inelutavelmente 
temos que querer ser de um certo modo, que podemos querer 
resistir ou não à tortura, para dar um dos exemplos favoritos de 
Sartre. O que é também dizer que o valor estará sempre no 
horizonte de nossas decisões, muito embora o que, em última 
análise, nos constituirá e, nesse sentido, nos definirá, sejam as 

obras: o permanecermos calados ou não se torturados, ou, em 
outros menos dramáticos exemplos, se o projeto de construção da 
fábrica ou do hospital foi realizado ou abandonado e assim por 
diante.30  

Contudo, do ponto de vista da análise dos fundamentos 
da moral, o mais importante ainda não é isso, mas sim que, nos diz 
Sartre, a reflexão pura pode fazer seu o conteúdo da vontade e que 
o faz de um modo muito peculiar, de um modo que é 
completamente diferente do que é a obediência ao imperativo 
categórico e que dará ao fundamento da normatividade moral um 
sentido inteiramente diverso do formalismo kantiano, mesmo na 
versão existencializada que lhe deu Korsgaard. Na verdade, de um 
modo que, de algum modo, aproxima Sartre de Levinas. E é isso 
que, para concluir, trataremos agora de explicar ─ pelo menos de 
tentar explicar. 

 

2. Os fundamentos da moral segundo Sartre: solidariedade e 
vontade 

 

No desdobramento destas mesmas páginas dos Cadernos 

                                                            
29 Idem. Cahiers pour une morale, op. cit., p. 494. 

30 Ibidem. 
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sobre a moral a que venho me referindo, a propósito deste ponto 
Sartre escreve o seguinte: 

 
(....) a reflexão não é contemplação. O que ela é vontade. Se o 

projeto não se recupera contemplativamente, praticamente, ao 
menos, ele se recupera. A reflexão o faz seu, não por identificação 
ou apropriação, mas por assentimento e aliança. Dito de outro 

modo: a conversão consiste em renunciar à categoria da 
apropriação, que só pode reger as relações do Para-si com as 
coisas, para introduzir no relacionamento interno da Pessoa a 

relação de solidariedade, que será mais tarde modificada para 
solidariedade com os outros. Ao recusar possuir o refletido, ela 

desvela o caráter inapropriável da Erlebnis refletida. Mas ao 
mesmo tempo ela realiza um tipo especial de unidade do 
existente que é a unidade moral mediante questionamento e 

acordo contratual consigo.31  
 

Esta passagem é extraordinariamente difícil e enigmática. 
Afinal o que quer dizer renunciar a apropriação no 
relacionamento interno que cada um de nós tem consigo? E como 
se haverá de interpretar essa prescrição de que substituamos essa 

disposição apropriativa por uma solidariedade com nós mesmos 
que será mais tarde modificada para solidariedade com os 
outros? E como entender o sentido em que, se estabelecermos esta 
solidariedade íntima, mediante questionamento e acordo 
contratual, teremos realizado uma unidade de nós próprios que é 
uma unidade de caráter moral? Tudo isso parece demasiado 
obscuro.  

No entanto, considerando o que ocorre em uma reflexão 
de inspiração kantiana como a proposta por Korsgaard, talvez se 

possa obter uma referência para interpretação do que Sartre tem 
em mente ao introduzir o primeiro dos difíceis pontos cuja 
discriminação acabei de explicitar: o que nos recomenda 
abandonar uma relação interna de caráter apropriativo. Com 

                                                            
31 Ibidem, p. 496. 
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efeito, se voltarmos aos termos a que recorremos para iniciar a 
apresentar da posição de Korsgaard, lembraremos que a 

introdução da capacidade reflexiva foi explicada como a capacidade 
de resistir tanto ao convite da percepção para que creiamos no que 
nossos olhos veem, quanto aos sentimentos e impulsos que nos 
compelem a agir. E a sentença em que Korsgaard apresenta o que 
ocorre quando qualquer um de nós der esse passo atrás diz que 
"(....) o impulso não mais me domina”.  

Ora, parece claro que se o impulso não mais me domina é 
porque eu me domino e ter um domínio é uma expressão quase 
sinônima a ter propriedade. Se não interpreto mal, o que Sartre 

quer dizer quando diz que devemos renunciar à ideia de uma 
relação autoapropriativa é que devemos renunciar à fantasiosa 
ideia de que podemos ter posse e domínio de nós mesmos, do 
mesmo modo como nos podemos apropriar das coisas do mundo. 

E a razão para essa renúncia seria a ideia de que é uma ilusão 
pretendermos ser permanentemente soberanos senhores de nós 
mesmos. E isso não só devido à rebeldia de nossos desejos e 
impulsos que se impõem e dobram com frequência a pretensão 
racional de nossos decretos, mas, aos olhos de Sartre, por uma 
razão mais profunda: a de que o sentido do ato reflexivo só pode 
ser apanhado objetivamente quando eu o ponho ante mim e me 
digo: o que eu quero é X. É que é claro que quando profiro O que 
eu quero é X o conteúdo do querer que preside este enunciado não 
é querer X, mas sim querer dizer que se quer X. Ou, para por o 
ponto na linguagem da fenomenologia: só posso descrever a noesis 
tomando-a como noema.  

No plano prático, creio que Hobbes, neste caso como em 
tantos outros, permitam-me mais uma alusão, bateu certo no 
prego certo quando disse: não posso querer querer32, o que é 

também dizer que devemos desconfiar do caráter performativo das 

                                                            
32 No capítulo V, 8 do De Cive, Hobbes diz, com efeito, que a vontade não é voluntária e que não 
queremos querer mas agir. (HOBBES, T. Man and Citizen. New York: Doubleday, 1972, p. 170). 
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declarações de vontade feitas em contextos não formais e 
institucionalizados, que seu sentido ilocucional, para usar a 

terminologia de Austin, pelo menos quando envolverem remissões 
ao futuro, é incerto. 

Admitindo que esse seja o sentido do que Sartre tem em 
mente quando nos prescreve renunciar à atitude apropriativa, 
resta-nos ainda explicar o que pode ser a relação alternativa, essa 
relação interna de solidariedade íntima que ele nos anuncia será 
mais tarde modificada para solidariedade com os outros. À 
primeira vista, se poderia pensar que se a disposição apropriativa 
consiste em sobrepor-se ao que já fizemos de nós mesmos e às 

inclinações que nos levam em uma ou outra direção, inversamente, 
a atitude solidária que nos é dito dever substituí-la consistiria no 
endosso, no apoio ao que já fizemos e ao que estamos inclinados a 
fazer.  

Mas não creio que seja isso o que Sartre está querendo 
sustentar, pois, em outra passagem das páginas agora comentadas, 
nos é dito que nossa autorreflexão pode também ser recusa de si 
mesmo, sob pena de que, se assim não for, teríamos que tomá-la 
como constitutivamente inerte, uma espécie de epifenômeno 
impotente para gerar qualquer consequência. O que é dizer que ao 
refletirmos sobre nós mesmos podemos sim recusar nossa 
aprovação ao que já fizemos de nós próprios e a nossas inclinações. 
Nas palavras de Sartre, a reflexão “coloca o projeto em questão 
antes de querê-lo.”33  

Mas então em que sentido poderemos caracterizar a 
reflexão como solidária? A resposta a essa pergunta não é 

evidente, mas um primeiro ponto a notar é que a reflexão “não 
introduz um ‘expectador imparcial’”, o que requereria, no mínimo, 
a distância implicada por um julgamento. O que o texto nos diz, 

muito diferentemente, é que é “o projeto ele próprio que aceita 

                                                            
33 Idem. Cahiers pour une morale. op. cit. 
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perder-se para comparecer ante si próprio” 34. O mais importante, 
porém, é que, à diferença do que Sartre denomina de reflexão 

cúmplice, ou impura, na reflexão pura, caracterizadora da 
autenticidade, o projeto continua reportado a seus fins, de modo 
que o movimento reflexivo que o projeto faz ao comparecer ante si 
toma posição, não imediata e diretamente sobre o que quer fazer 
de si, mas antes querendo ou não querendo o fim imediatamente 
perseguido. O exemplo proposto por Sartre ajuda pelo menos a 
vislumbrar o sentido do difícil movimento feito pela análise nesta 
altura e no qual nos é apresentada a situação seguinte: 

 
No imediato, eu vejo este miserável que tem sede e lhe dou água, 
porque a água aparece imediatamente a ele como desejável. Na 
reflexão cúmplice eu dou a água para que o Eu seja um benfeitor. 

Na reflexão pura, o projeto de dar a água se limita a descobrir-se 
em sua ipseidade, isto é, a consciência da água como desejável se 
tematiza. A água continua o essencial como o sentido e a 

qualificação do meu projeto. Numa palavra: o imediato é 
contingente, a mediação pelo eu acarreta a alienação; a mediação 
do projeto por ele próprio guarda a autonomia do projeto e seu 

caráter essencial para o fim perseguido. O Para-si quer sempre o 
fim por ele mesmo, mas ele é consciente de querê-lo. Há uma 

dupla dimensão: 1ᵒ) a água é desejável (....). 2ᵒ) Pelo seu projeto o 
Para-si é desvelamento da água como desejável. (....) o projeto 
aparece à reflexão em sua absoluta gratuidade. Mas a reflexão o 

quer e ei-lo recuperado.35 
 

Afora as dificuldades trazidas pelo jargão técnico de 
Sartre, a verdade é que esta passagem de que me socorri com a 

intenção de esclarecer o ponto é ela mesma difícil de entender. No 

entanto, sua lição parece-me ser a seguinte. Imediatamente, eu 
vejo o miserável, entendo sua sede, vejo a água como capaz de 
aliviá-lo e a ofereço. Se refletir impuramente, diz Sartre, então 
volto-me sobre mim e tomo como um dever prestar ajuda. Na 
                                                            
34 Ibidem, p. 497. 

35  Ibidem, p. 499. 
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reflexão pura, porém, ao querer dar a água, o que conta é o 
percebido, a visão de um necessitado que por si só me faz querer 

ajudá-lo. Neste caso não há nenhum dever que me seja imposto de 
fora ou mesmo intimamente; a ajuda que presto não vem a mim 
como uma obrigação, mas é simplesmente o que eu quero 
refletidamente simplesmente fazer. O que é dizer que a qualificação 
moral do meu gesto vem ao mesmo tempo da gratuidade, a 
qualidade própria de um dom, e da espontaneidade com que me 
movo, mas não do cumprimento de um dever.36  

No entanto, não é ainda claro porque Sartre fala aqui de 
solidariedade. Se lembrarmos, porém, da crítica a uma visão 

apropriativa da relação que temos com nós mesmos, então parece 
que a reflexão pura se opõe à reflexão cúmplice, ou impura, do 
mesmo modo que a relação de dominação se opõe a relação de 
solidariedade, esta última devendo ser entendida como esse 

endosso e a confirmação que faço ao que foi meu comportamento 
espontâneo de oferecer a água.  

Mas é verdade, por outro lado, o que levanta uma séria 
dificuldade, que Sartre não fala do qual seria o sentido da reflexão 
pura se imediatamente minha conduta tivesse sido a de ignorar a 

                                                            
36 Em a Transcendência do Ego há uma passagem muito próxima da que estou comentando, na qual, 
porém, não consta o papel atribuído à vontade no texto reproduzido acima, omissão esta que, aliás, o 

coloca muito próximo do realismo de Scanlon. O texto ali diz o seguinte: “Eu tenho piedade de Pierre 

e o socorro. Nesse momento, para minha consciência só existe uma coisa: Pierre-devendo-ser-
socorrido. Esta qualidade ‘devendo ser socorrido’ se encontra em Pierre. Ela age sobre mim como 

uma força. Aristóteles já dizia: é o desejável que move o desejante. Neste plano, o desejo é dado à 

consciência como centrífugo (ele transcende a si próprio, ele é consciência tética do ‘devendo ser’ e 
consciência não tética de si mesmo) e impessoal (não há eu: eu estou em face da dor de Pierre como 

diante da cor deste tinteiro. Há um mundo objetivo de coisas e de ações, feitas ou por fazer, e as 

ações vem se aplicar como qualidades às coisas que as reclamam.)” (Idem. La transcendance de l’ego. 
Paris: Vrin, 1966, p. 39-40). É verdade que logo a seguir, dando continuidade a sua crítica aos 

teóricos do amor próprio, Sartre acrescenta que à dor de Pierre corresponde um estado subjetivo e 

então diz: “Com efeito, um desagrado no plano irrefletido transcende-se do mesmo modo que a 

consciência irrefletida de piedade. É a apreensão intuitiva de uma qualidade desagradável de um 
objeto. E, na medida em que ele pode ser acompanhado de um desejo, ele deseja não suprimir a si 

próprio, mas suprimir o objeto desagradável.” (Ibidem, p. 40). Cf. o comentário desta passagem no 

monumental trabalho de exegese da obra sartriana de Coorebyter V., Sartre face à la 
phénoménologie – Autour de ‘L’intentionnalité’ e de l’Ego. Bruxelas: Éditions Ousia, 2000, p. 368. 
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sede do miserável. No entanto, como sua análise havia dito que a 
reflexão pura poderia contrariar a minha intenção imediata, resta 

por saber como, em tal hipótese, deveria ser entendido o caráter 
solidário da reflexão pura, pois eu então estaria me 
dessolidarizando com o direcionamento ao fim que 
espontaneamente eu escolhera.  

Para enfrentar essa dificuldade creio que é preciso dar 
ainda mais um passo na compreensão do Sartre moralista. Bem no 
início dos Cadernos sobre a moral, em uma rara passagem em que 
fala sobre a hierarquia dos valores, Sartre diz o seguinte: "Uma 
classificação dos valores deve conduzir à liberdade. Classificar os 

valores em uma ordem tal que a liberdade apareça aí mais e mais. 
No topo: a generosidade.”37 

Logo adiante, Sartre se posiciona com relação às grandes 
correntes da moral e recusa tanto o objetivismo quanto o 

subjetivismo, ou, para falar em termos mais atuais, recusa tanto o 
realismo, quanto o sentimentalismo moral, nos termos seguintes:  

 
Podemos mandar de volta tanto a moral do Transcendente, 
quanto a da interioridade. A primeira faz dos valores objetos e 

nos submete à objetividade. A da interioridade transforma a nós 
próprios em objetos e recusa os valores objetos da 
transcendência; mas ela faz de cada valor um gosto (....). Gostos 

não se discutem. Mas eis que eles se encontram tão bem inscritos 
na natureza, quantos os valores-objetos estavam no céu. É que 
recusar a transcendência objetual dos valores não nos deve 

impedir de vê-los como exigências que assumimos e das 
quais somos responsáveis.38 

 

Ora, isso nos obriga a dizer que se, na variante do 
exemplo que comentávamos há pouco, nosso projeto espontâneo 
fosse o de ir adiante e de ignorar a sede do miserável, a reflexão 
pura recuaria ante o desprezo do valor maior, da generosidade, 

                                                            
37 Idem. Cahiers pour une morale, op. cit., p. 16. 

38 Ibidem, p. 19. 
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contido nessa atitude e substituiria o fim mesquinho, que fora 
primeiramente intencionado, pela atitude generosa. Esse 

movimento corretivo não deveria ser visto, porém, pelo menos não 
primariamente, como uma crítica, pois isso nos remeteria ao plano 
do domínio e da reflexão impura, plano em que o valor do gesto 
viria a nós de fora, como o constrangimento da obrigação.  

O que, diferentemente, a reflexão pura faria, se entendo 
bem a Sartre, seria assumir a atitude verdadeiramente moral: 
tomar diretamente a miséria e a carência do outro como 
necessidade de ajuda ao querer ajudá-lo, o que é dizer que 'ser 
carente de ajuda' não é um fato objetivo, mas antes uma 

propriedade relacional contingentemente  constituída na relação 
que um sujeito estabelece diante da fome ou da sede, diante da 
miséria do outro. O que é dizer que nossa vontade de ajuda se 
constitui à vista direta dessa miséria e dessa carência, ao mesmo 

tempo em que confere à fome, à miséria o estatuto de uma 
exigência moral. Essa mutação normativa dos fatos relativos à 
fome, à desnutrição à miséria não tem lugar, porém, em obediência 
a qualquer lei universal, ou a uma abstrata consideração da 
nobreza da condição humana. E isso mesmo quando ocorrer que, 
ao querer dar a água e ao substituir a indiferença pela 
solidariedade e pela generosidade, a reflexão pura corrija a frieza e 
a mesquinhez da intenção primeira de passar ao largo da sede do 
miserável. 

Se nos perguntarmos agora de onde vem e o que 
fundamenta essa atitude corretiva, que afinal é o que lhe dá o 
caráter moral, creio que a resposta de Sartre teria que ser que ela é, 

não um fato da razão, mas um fato da vontade, pois a miséria e a 
carência poderiam ter sido as mesmas sem que essa visão por si só 
tivesse motivado o gesto de oferecer a água, e sem que, tampouco, 

houvesse base para qualificar a indiferença de irracional. É, 
analogamente, o que ocorre com o caráter escalável de uma 
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pedra, no exemplo que Sartre dá em outro contexto39, o qual, 
ainda que vislumbrado, ao caminhante que anda apressado e com 

destino certo não se constitui em motivo para escalá-la, essa 
indiferença não contendo nenhuma irracionalidade.40 O que isso 
quer dizer é que, de acordo com a análise sartriana, no caso da 
carência alheia, sua constituição como uma demanda normativa, 
como uma exigência moral de ajuda, ou, inversamente, como um 
fato mundano, moralmente irrelevante, só se constitui se os 
sujeitos que a confrontarem quiserem ou não quiserem prestar 
ajuda, se tiverem a solidariedade ou a indiferença como sendo o 
fim de seu agir e de sua autoconstituição como solidários ou como 

indiferentes. 
Isto quer dizer, se voltarmos à comparação com 

Korsgaard, que Sartre consideraria que dispor-se a ajudar o 
carente em razão do imperativo de respeitar incondicionalmente 

nosso estatuto de seres racionais e autônomos seria uma exigência 
abstrata e, nesse sentido, vã, pois a questão nunca se coloca dessa 
maneira em nossa vida concreta, eis que, para dar um exemplo da 
predileção de Kant, a obrigação de honrar uma promessa encontra-
se na vida real sujeita à cláusula ceteris paribus, a cuja força 
derrogatória frequentemente se pode apelar tendo em vista que 
nossas decisões e ações não são simplesmente casos de tipos gerais, 
tokens de certos types, como se diz em inglês. O que é dizer que 
elas se enovelam inextricavelmente em contextos particulares, 
criando situações de indeterminação mesmo com relação a 
princípios tão claros como a obrigação de cumprimento de 
promessas.41 

No entanto, creio que a diferença mais importante e 

                                                            
39  Idem. L'être et le néant, op. cit., p. 562 ; Idem. O ser e o nada. op. cit., p. 593. 

40 O que não quer dizer, bem entendido, que a um excursionista que estivesse a explorar o sítio, o 

tamanho e o formato da rocha poderiam aparecer como a oportunidade de uma pequena escalada 
que, muito racionalmente, lhe permitiria apreciar a paisagem. 

41 Para uma interessante e útil análise deste ponto confira-se WELLMER A. The Persistence of 
Modernity. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1993, p. 127 e ss. 
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profunda entre as posições de Sartre e Korsgaard ainda não é essa, 
mas sim a diferença no modo de conceber a constituição mais 

íntima da moralidade, como acabei de procurar mostrar, ainda que 
incoativamente. O ponto é sutil, pois para nenhum dos dois 
autores, a questão da moral é uma questão relativa aos conteúdos 
da moralidade, sendo em ambos, num certo e peculiar sentido, 
uma questão metaética, uma questão relativa ao modo como em 
geral a questão moral se coloca e é respondida.  

A tese de Korsgaard, se bem a compreendo, é de que ao 
nos darmos reflexivamente conta, em diferentes circunstâncias e 
situações de nossas vidas, de que somos seres racionais, 

autônomos capazes de autorreflexão teremos que escolher o que 
fazer e o tipo de pessoa que queremos ser à luz e em respeito a 
nossas constitutivas e nobres propriedades de seres racionais e 
autônomos. Isto quer dizer que se em nossa vida concreta nos 

deixarmos levar por inclinações e desejos circunstanciais 
estaremos nos colocando abaixo do que é nossa a constituição, e, 
nesta medida, estaremos a por a perder nossas vidas. Ademais, os 
desdobramentos materiais de tais condutas acarretarão, mais ou 
menos imediatamente, um desrespeito primário à condição de 
igualdade e de fins em si mesmos que possuem as pessoas 
humanas e, mediatamente, uma espécie de autorebaixamento do 
agente.  

Para a comparação que estamos a fazer o que mais 
importa notar, porém, é que as exigências que assim nos são 
impostas nos são dadas como que de fora, por esse estatuto 
preexistente constituído pela racionalidade, autonomia e dignidade 

que são tidas como constitutivas dos seres humanos, características 
essas que embora precisem ser praticamente apropriadas por nós, 
são, justamente, apropriáveis. Ora, como vimos, os textos de 

Sartre comentados há pouco justamente contestam e recusam esse 
caráter apropriativo da moral. Sua lição é que não é como um 
controlador que devemos nos relacionar com nossa condição e com 

nossas intenções, mas, muito diferentemente, o que cabe à reflexão 
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pura fazer é tratá-las, e, nesse sentido, a nós próprios, de modo 
solidário.  

É que na perspectiva de análise proposta por Sartre não 
há uma regra que funcione como uma orientação transcendente à 
escolha, uma regra que funcionasse como um terceiro, que teria 
como função regular a relação que mantenho comigo próprio na 
reflexão pura. A tese de Sartre é que a moralidade se decide em 
outro nível, não no plano da racionalidade, mas no da vontade, 
de tal sorte que o bem e o mal do que fizermos se decide é nas 
decisões que tomamos frente à liberdade e à integridade dos 
outros, nas quais o que está em jogo é nossa vontade ou de 

solidarizar-nos com quem quer que tenha esses valores ameaçados, 
ou de ignorá-los.  

A consequência, se bem interpreto, é que a bondade ou 
maldade de nossas ações encontra-se inteira e irremediavelmente 

sob nossa responsabilidade, de modo que a ação má não será em 
nenhum sentido uma falha da razão, tampouco tendo, assim, o 
álibi de uma falta epistêmica, assim como não o tem o da 
prevalência de paixões e sentimentos, mas será expressão da fina, 
álgida e recurva vontade de desconhecimento e desprezo pela 
liberdade e integridade dos outros.  

O que é dizer que Sartre tem uma concepção da maldade 
como malignidade pura, expressão incondicionada de uma vontade 
intrinsecamente depreciava das carências, do jugo e das 
humilhações aos quais se encontra submetido um infelizmente 
incontável número de seres humanos.  

Em todos esses casos, como ilustrado nos exemplos da 

sede do miserável, ou do sofrimento de Pierre de que nos fala a 
passagem da Transcendência do Ego citada acima, muito embora a 
desidratação do miserável e o sofrimento de Pierre fossem 

determinações ou qualidades objetivas do estado em que se 
encontram os dois sujeitos, a constituição das propriedades 
relacionais precisado de água e necessitado de socorro só se 

constituem para aqueles que dentre os que se virem confrontados 
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com as situações de desidratação e de dor, vierem a encará-las 
como fragilidades e carências, vale dizer: como situações a 

superar e a tratar e que, nesta exata medida, justificam a 
condenação moral dos indiferentes, independentemente das 
atitudes e justificações destes últimos.  

De modo que, embora eu creia que valha aqui o que diz 
Sartre a respeito do ser em direção ao qual nos dirigimos ─ cujo 
sentido não é dado do mesmo modo em que o é um tinteiro, ou um 
lápis que apreendamos perceptualmente, 42  porquanto, nas 
situações descritas, as carências e necessidades vêm a nós do 
mesmo modo que nos vêm o “sofrimento ‘nobre’, ‘bom’ ou 

‘verdadeiro’ (....) que não aguardava nossa chegada para ser e 
excede a consciência que temos dele” ─ parece-me que, segundo a 
lição dos Cadernos, os gestos de oferecer a água ou de socorrer 
poderão ainda ser negados, o carecer da carência e o apelo de 

socorro do desgraçado podendo ser sempre desconstituídos pelo 
bronze duro da indiferença.43  

Estas as razões pelas quais creio que, para Sartre, a única 
moral digna desse nome é a incondicionada, espontânea e 
irremediavelmente voluntária moral da solidariedade.  
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O primeiro ato livre e a ética do 
porvir na filosofia de Sartre 

Luciano Donizetti da Silva1 
 

O ser humano é um ser social, o que quer dizer, não pode 
existir sozinho: o único modo de ser humano é humanizando-se. A 
sociologia do século passado apresentou o exemplo chocante de 

animais humanos (por oposição a ser humano), como o caso das 
indianas Amala e Kamala: “Só se alimentavam de carne crua ou 
podre, comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para 
a frente e lambendo os líquidos. (...). Nunca choraram ou riram”2. 
Independentemente da veracidade do relato, o fato é que não há 
experiência possível do homem não humanizado, ou do homem 
sem cultura: as meninas-lobo não são homens (ou mulheres); se o 
filhote humano for deixado só ele morre ou, se sobrevive, jamais 

será humano. A dependência humana em relação ao outro 
acompanha cada homem, desde o momento de sua aparição; 
diferentemente de outros animais, mesmo mamíferos, o ser 
humano é inteiro por se fazer. Nesse sentido, dizer que a criança é 
uma tábula rasa ainda é muito: para Sartre ela é nada, ela é 
consciência e, enquanto tal, possibilidade de ser, donde a existência 
humana seja diferente daquela dos demais entes. Num exercício de 
imaginação pode-se elaborar uma experiência em que seres 
humanos seriam cobaias, como pretendeu Platão; para ele, nessa 
república ideal, as crianças seriam separadas dos adultos e 
passariam a viver sós, encaminhadas por um bom legislador a 
viverem de modo diferente daquele que, antes, viveram seus pais: 
mas isso basta para realizar a Sophocracia? Não parece, afinal, 

além de contar com uma noção substancializada de homem (sem 

liberdade), a filosofia platônica ainda incorre no dilema da 

                                                            
1 Professor no Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, Brasil, Bolsista da CAPES, Estágio Sênior (Université Jean Moulin, Lyon - França). 

2 ARANHA, Maria; MARTINS, Maria. Filosofando, (introdução à filosofia). São Paulo: Moderna, 1993, 
p. 23. 
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execução do ato revolucionário (passagem da democracia ao 
filósofo rei)3. O povo judeu também tem sua tentativa de superar a 

norma social antiga: a Bíblia relata que Moisés, para livrar seu 
povo do habitus adquirido no Egito, passa quarenta anos 
perambulando pelo deserto, uma solução mais criativa que a 
platônica na realização do novo povo que habitaria a terra onde 
corre leite e mel, mas tão inútil quanto: antes de morrerem esses 
pais deixaram os valores adquiridos dentre os egípcios bem 
marcados em seus filhos; e, já na terra prometida, o trabalho de 
construção do povo judeu precisou ser recomeçado diversas vezes4. 
Assim, sem desconsiderar o que a ciência contemporânea mostra 

como heranças genéticas, o fato é que nada, senão a cultura, 
poderá fazer o humano; a biologia não traz o necessário para o 
bebê manter-se por si mesmo. E isso é um fato tão avassalador que 
seria inútil imaginar a que idade o homem poderia viver sozinho 

(eremita), afinal e paradoxalmente, ele teria, antes, que aprender a 
reproduzir o ser-homem (alimentar-se, vestir-se, falar, etc.); e não 
há outro meio de fazê-lo no caso humano senão humanizando-se. 
Assim sendo, o que é mesmo cultura? Não se responde tão 
facilmente, pois para isso 

 
Seria necessário, de fato, explicar extensamente suas relações 
com o projeto de ser-Deus, que nos pareceu ser a estrutura 

profunda da realidade humana. Mas este estudo não pode ser 
feito aqui: pertence, com efeito, a uma Ética, e pressupõe que já 
tenhamos definido previamente a natureza e o papel da reflexão 

purificadora (nossas descrições só visaram até aqui a reflexão 
“cúmplice”); além disso, pressupõe uma tomada de posição 

necessariamente moral em relação aos valores que impregnam o 
Para-si5. 
 

                                                            
3 PLATÃO. A República. São Paulo: Nova Cultural, 1997. 

4 BÍBLIA SAGRADA. Edição Pastoral. (6ª reimpressão). São Paulo: Paulinas, 1993 (Êxodo). 

5 SARTRE, Jean-Paul. O Ser e o Nada, Ensaio de Ontologia Fenomenológica. Petrópolis: Vozes, 2011, 
p. 710. 
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A maior dificuldade no tocante ao tema está justamente no 
fato de que não há como falar em sociedade sem partir do homem, 

mas na contrapartida, não se pode falar de homem senão em 
sociedade. O pensamento de Sartre traz à luz esse ponto paradoxal, 
e sua filosofia apresenta uma alternativa às teorias deterministas: a 
analítica existencial, que permite acessar a linha invisível que há 
entre o homem social e a escolha que ele mesmo faz de seu ser-no-
mundo. Essa analítica não é aquela da psicanálise ou de nenhuma 
psicologia, pois ela quer analisar o homem enquanto sua escolha 
no mundo; mas ela também não é aquela das ciências sociais, pois 
esse homem-no-mundo (social) se escolhe livremente. 

Como isso é possível? A obra de Sartre é uma ontologia 
fenomenológica, e assim, o que se tem no mundo são homens e 
objetos, sendo ambos um e o mesmo ser: aquele que, num ato de 
sacrifício, faz-se para-si e busca seu fundamento. O homem não 

coincide consigo (ele é para-si), enquanto os objetos são em-si 
(coincidem com seu ser); dessa constatação banal Sartre 
desenvolve um modelo de relação, duplamente negativa, do para-si 
em relação ao em-si, pelo qual faz-se, de um lado, homem (pela 
negação de istos), de outro mundo (pela revelação fenomênica do 
ser); esses seres, porém, não são separáveis, existem a partir do 
outro. Desse intrincado jogo ontológico Sartre se pergunta sobre o 
móbil de ser para-si, ou, o que busca a consciência com seu 
movimento ininterrupto? E responde: parar, ou seja, coincidir 
consigo mesma. É o homem no mundo, em sua lida, no trabalho, 
em casa (eu, o leitor, etc., homens e mulheres, velhos ou jovens), 
ao qual sempre falta algo. E isso leva de imediato ao momento 

seguinte: essa falta de ser, comum a todos os homens, aplica-se 
também à criança? Eis o tabu, falar sobre infância na filosofia de 
Sartre. Essa pergunta sofre todo tipo de qualificação negativa: 

estranha, extemporânea, simplória, não filosófica, etc.; mas é 
preciso considerar que Sartre fala do homem, e todo homem, seja 
dentre aqueles que estão vivos ou que já morreram, antes foi 

criança. A fenomenologia sartriana revela que ser homem é ser o 
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passado a maneira de sê-lo mais, assim como é ser o futuro não o 
sendo ainda; e, sobretudo, que todo homem foi criança, necessária, 

concreta e inegavelmente: 
 

o ser-que-aparece não é novidade para si; é logo de saída ser, sem 

relação com um antes que tivesse-de-ser à maneira do não sê-lo e 
como pura ausência. E ainda é preciso “obedecer à natureza para 
comandá-la”, ou seja, inserir minha ação nas malhas do 

determinismo. Bem mais do que parece “fazer-se”, o homem 
parece “ser feito” pelo clima e a terra, a raça e a classe, a língua, a 
história da coletividade da qual participa, a hereditariedade, as 

circunstâncias individuais de sua infância, os hábitos adquiridos, 
os grandes e pequenos acontecimentos de sua vida6. 

 

E nisso o tabu gera respostas parciais, uma espécie de 
cegueira: a criança é, desde o início, consciência; e só. Mas será 
mesmo assim, tão simples? Uma filosofia que se pretende do 

homem-no-mundo negligenciaria aquilo que se passa 
imediatamente antes (e, por certo, também durante) do 
acontecimento absoluto, que é o aparecimento da consciência? 
Dizer que a consciência faz parte do ser humano, desde o ser-bebê, 
significa o mesmo que dotar o recém-nascido de razão? Ou seria o 
caso de admitir, como alguns marxistas, que o homem já nasce 
com sua cartola ou com a carteira de trabalho? Cada existência 
humana é única e livre, assevera Sartre. O homem existe como 
desejo de realizar algo, não importa o que; mas se ele realiza aquilo 
que projetou, imediatamente outro projeto ocupa o lugar do 
anterior. Isso pode ter muitos nomes: pulsão, vontade, potência e 

ato, realização do ponto otimal; Sartre, a partir da análise do ser-

homem-no-mundo, chamará isso ser-em-si-para-si. O para-si, o 
homem, busca realizar-se em-si (identificar-se consigo) ao mesmo 
tempo em que se mantém para-si (jamais se identifica consigo 
mesmo); e, assim, Sartre conclui que a história da existência 

                                                            
6 Ibidem, p. 593. 
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humana é a história de um fracasso. Mas que o tom determinista 
(ou pessimista) não engane: o homem não se realiza porque o que 

ele de fato almeja é realizar o impossível ser-em-si-para-si; na 
existência o homem existirá fazendo-se: feto, bebê, criança, 
adolescente, jovem e homem (a morte sempre o encontrará em 
meio a um projeto a realizar). E, claro, ele se realizará como 
homem, professor, pai, profissional, etc., todos possíveis humanos; 
o que não se realiza jamais é a identificação consigo mesmo que 
faria o homem parar de se projetar e de projetar o mundo como 
ele deve ser (no presente, do passado, fazer-se futuro – os Ek-
stases temporais no Circuito da Ipseidade). Dessa irrealização 

nascem o mundo, a história, as instituições e a ética. 
 

Dizer que “tive coqueluche aos cinco anos” pressupõe mil 
projetos, em particular a adoção do calendário como sistema de 
referência de minha existência individual - logo, uma tomada de 

posição originária frente à ordem social - e a crença resoluta nos 
relatos feitos por terceiros a respeito de minha infância, crença 
essa acompanhada, certamente, por respeito ou afeto a meus 

pais, respeito esse que confere sentido à crença etc. Em si mesmo, 
o fato em bruto é; mas, à parte dos testemunhos do outro, de sua 

data, do nome técnico da enfermidade - conjunto de significações 
que dependem de meus projetos - , que pode ser esse fato em 
bruto? 7 

 

Nesse sentido Sartre não escreveu uma proposta ética a ser 
aplicada; na verdade, a filosofia de Sartre propõe, a partir da 
mudança da compreensão social ou psíquica de homem (ele passa 
a ser a encarnação da ética), mudar o que se entende por ética: ela 

deixa de ser uma tábua de valores, por exemplo, e passa a ser o 
caminho que cada homem desenha no mundo com sua existência 
em vista do mundo como ele deveria ser. A ética é tirada dos livros 

e intenções, e inserida no modo de ser homem-no-mundo. Como? 
É um longo caminho, que exigirá discutir com a filosofia 

                                                            
7 Ibidem, p. 612. 
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(marxismo, sobretudo), com as ciências da alma (psicanálise, 
psicologia, psicopedagogia, etc.) e com as ciências sociais. Pois ao 

mesmo tempo que o homem é um ser social, Sartre mostrará que 
ele é escolha e, enquanto tal, ele é livre, ou seja, ele é responsável; 
e, do mesmo modo que o homem é um ser individual, sua 
individualidade lhe é doada pelo outro (em sociedade, o Outro) e 
ele escolherá livremente o que fazer a partir desse ser-para-outro 
que lhe foi doado.  
 

Assim, a psicanálise existencial é uma descrição moral, já que nos 

oferece o sentido ético dos diversos projetos humanos; ela nos 
indica a necessidade de renunciar à psicologia do interesse, como 

também a toda interpretação utilitária da conduta humana, 
revelando-nos a significação ideal de todas as atitudes do homem. 
Tais significações acham-se Para-além do egoísmo e do 

altruísmo, Para-além também dos chamados comportamentos 
desinteressados. O homem se faz homem para ser Deus8. 
 

Nesse sentido, a ontologia descreve os modos de ser e sua 
relação mundano concreta: trata-se da história do homem-no-
mundo e da relação dessa aventura com os valores que ela 
encontra e pereniza, empreitada que não foi levada a termo em O 
Ser e o Nada, pois a “ontologia não pode formular de per si 
prescrições morais. Consagra-se unicamente àquilo que é, e não é 
possível derivar imperativos de seus indicativos. Deixa entrever, 
todavia, o que seria uma ética que assumisse suas 
responsabilidades em face de uma realidade humana em 
situação”9. Uma opinião comum entre os comentadores de Sartre é 
que sua ética não foi jamais levada a termo; e isso é correto. Sartre 

promete no final da ontologia que, em seguida, escreveria uma 
moral; mas o que se tem como trabalhos dedicados à ética stricto 
sensu são as anotações dos Cadernos para uma moral e a algumas 

                                                            
8 Ibidem, p. 763. 

9 Ibidem. 
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conferências, das quais O existencialismo é um humanismo e Moral 
e História (Roma, Instituto Gramsci, em 1964) são as mais 

conhecidas10. No mais, muitas anotações esparsas; e é justamente 
nesses espaços que estão respostas às questões que mais 
interessam: há uma ética em Sartre? (para a qual pode-se, desde 
já, responder que sim); qual é a ética sartriana? Como ela é? O que 
ela prescreve? 

Essas perguntas são bem mais difíceis. Não porque elas não 
tenham resposta, afinal pretende-se aqui indicar o caminho de sua 
decifração, mas porque a resposta exige uma visão de conjunto da 
obra de Sartre; isso esbarra numa prática filosófica, certamente 

resquício do Grande Racionalismo, de fatiar a existência em 
períodos11: assim, tem-se a um tempo o Jovem Sartre (e a ética 
desse jovem), um Sartre da Liberdade (ou primeiro Sartre, 
idealista) e outro Sartre Marxista (ligado à Crítica da razão 

dialética)12; há inclusive a afirmação de uma fase madura da 
filosofia de Sartre, da qual os trabalhos sobre Flaubert seriam 
legítimos representantes. E isso é absolutamente lícito, quando 
Sartre é olhado de fora, como faria o historiador; ou, ainda, 
quando sua ética é inserida no desenrolar do pensamento filosófico 
ou, mesmo, na economia interna do pensamento sartriano 13. 
Todavia o objetivo aqui não será repetir a contextualização da 
filosofia e da ética sartrianas no âmbito da História da Filosofia e, 
nem mesmo, refazer sua tessitura interna: isso já foi feito; trata-se 
de dirigir à filosofia da liberdade, a partir do presente, perguntas 

                                                            
10  Idem. Cahiers pour une morale. Paris :  Gallimard, 1983; Idem, L’Existentialisme est un 

humanisme. Paris : Nagel, 1970; Idem, “Morale et Histoire”, Les Temps Modernes, 2005, nº 632-633-

63, pp. 267-414. 

11 DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 39. 

12 SARTRE, Jean-Paul. Critique de la raison dialectique. Paris : Gallimard, 1960, p. 217. 

13 JEANSON, Francis. Le problème moral et la pensée de Sartre. Paris: Seuil, 1965; SANABRIA, José. 
“Hay uma moral en la filosofia de Sartre?”, Revista de Filosofia da Universidad Ibero americana, I 

(1985), pp. 443-452; SCANZIO, Fabrizio. Sartre et la Morale. Napoli: Vivarium, 2000; REIMÃO, 

Cassiano. Consciência, dialética e ética em J.-P. Sartre. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
2005; MÜNSTER, Arno MÜNSTER. Sartre e la morale. Paris: L’Harmattan, 2007. 
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que interessam sobre a liberdade e a ética. Essa empreitada se 
justifica em sua execução: o próprio Sartre utiliza esse expediente 

para analisar existencialmente alguns homens (Mallarmé, 
Baudelaire, Genet e Flaubert), e há nessas obras exemplos da livre 
relação existencial entre autor, escolhas, mundo, homem e obra 
que, no limite, indica ao leitor a intenção de Sartre: mostrar os 
meandros da liberdade a partir das condutas de um homem real14. 
A liberdade está presente do primeiro ao último escrito do filósofo, 
seja como objeto de análise, seja como fundo de suas intervenções 
políticas, seja como tema de suas peças de teatro, seja nas escolhas 
que fazem seus personagens nos romances, seja na sua 

aproximação ao marxismo; e, sobretudo, sua vida privada, que 
será objeto de análise em obras publicadas por seu amor 
necessário, Simone de Beauvoir. O método analítico-
fenomenológico-progressivo-regressivo se justifica nas palavras de 

Sartre mesmo, ou, “a compreensão é a interpretação de uma 
conexão de fato, e não a captação de uma necessidade”15. A obra de 
Sartre é aberta, tal qual aquelas dos poetas e escritores que ele 
mesmo analisa; buscar uma necessidade interna pela qual seja 
possível enquadrar Sartre nalgum nicho da história da filosofia faz 
com que a filosofia da liberdade perca sua força. Mais que isso, ela 
perde sua riqueza, sua originalidade e sua atualidade; ela perde seu 
efeito, e passa a frequentar as estantes das bibliotecas, catalogada 
entre as letras r e t. 

Mas a filosofia sartriana incomoda, é preciso encontrar um 
lugar na arquitetônica da razão onde ela seja alocada: Sartre é 
idealista, dirão alguns, é marxista tardio, dirão outros; é o 

moralista que jamais escreveu sua moral. De fato, ele não a 
escreveu separadamente do restante de sua obra: mas ela está lá, 
incompleta como deve ser. E as razões para explicar no detalhe o 
                                                            
14 SARTRE, Jean-Paul. Mallarmé, la lucidité et sa face d’ombre. Paris : Gallimard, Paris, 1986; Idem, 
Baudelaire. Paris : Gallimard, 1963; Idem, Saint Genet, comédien et martyr. Paris : Gallimard, 1952; 
Idem, L’idiot de la famille. Vol. 1. Paris : Gallimard, 1971. 

15 Idem. O ser e o nada. op. cit., p. 529. 
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porquê de sua provisoriedade perene exigem um percurso longo, 
uma leitura em conjunto da obra de Sartre, o que não é tarefa fácil. 

Essa obra é multifacetada, rica de significados possíveis e 
absolutamente provocadora: ela provoca a religião, a ciência (da 
alma e social), a filosofia mesma; ela provoca seu leitor ao não 
submeter-se aos limites impostos pela crítica kantiana, e tornar-se 
fenomenologia; nem por isso Sartre se prendeu ao mundo 
reduzido e às amarras transcendentais husserlianas (epoché), e 
voltou-se para Heidegger; mas também aí Sartre foi original, ao 
recusar seu assentimento à existência humana abstrata (Dasein), e 
iniciar sua própria filosofia: aquela da liberdade, do homem-no-

mundo, da análise de condutas, da psicanálise existencial. E isso 
lembrando sempre que “Cada fato ‘histórico’, por esse ponto de 
vista, será considerado ao mesmo tempo como fator da evolução 
psíquica e como símbolo desta evolução. Pois, em si mesmo, nada 

é, e só age conforme a maneira como é assumido; e este modo 
mesmo de assumi-lo traduz simbolicamente a disposição interna 
do indivíduo”16. É assim que Sartre se opõe a Kant e ao absurdo 
dos imperativos categóricos, ao mesmo tempo em que se opõe a 
Marx, e sua tacanha ideia de uma história que se faz por um motor 
que não é a liberdade humana fazendo-se – o homem será sua 
escolha. Isso, parece, torna Sartre próximo de Nietzsche e outras 
filosofias da existência, mas não é bem assim: todo homem é 
aquilo que ele fizer de si mesmo, donde não possa haver nenhum 
tipo de determinação. Sartre denuncia o espetacular movimento 
histórico pelo qual o homem faz sua história e não se reconhece 
nela, e nesse campo a discussão se amplia: as ciências em geral 

buscam, pela causalidade, mostrar determinações físicas de toda 
ordem; a ciência da alma, por sua vez, esforça-se por construir 
modelos que, malgrado sua relativa eficácia, engessam a liberdade 

(Id, Ego, Moi, caráter, etc.) e fazem da liberdade exceção à regra, 
cada vez que ela aparece. E, claro, Sartre também se opõe à 

                                                            
16 Ibidem, p. 697. 
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tradição filosófica: mais do que isso, segundo o filósofo ela foi a que 
provocou maiores danos, ao fazer acreditar numa natureza ou 

racionalidade humanas que, por si só, seriam suficientes para 
indicar um modelo de homem (bom-senso, Além-do-homem, 
razão) e de mundo; e, também, por mistificar o homem, a ponto de 
fazer crer que o melhor seria buscar um modelo de homem e de 
mundo nalgum céu inteligível. Sartre, ao contrário, faz ver que ser 
homem não é ser dotado de razão e, menos, realização de uma 
natureza, afinal o homem é liberdade situada; é liberdade, pois 
deverá escolher-se no acontecimento absoluto: o homem escolhe 
seu ser em situação, desde seu alvorecer no mundo (acontecimento 

absoluto) até seu ocaso. A situação é, ao mesmo tempo, aquilo que 
ele faz na sua relação com aquilo que outros fizeram e fazem dele 
(ser-para-outro, conflito); a Escolha Original sartriana exige 
assunção da situação e, assim, não passaria ao largo da questão 

mais difícil: o inegável fenômeno evolutivo humano quando 
considerado de fora. 

Sartre coloca em xeque os trabalhos científicos que 
pretendem, baseando-se em aspectos naturais ou simbólicos 
(interpretações), negar a liberdade humana em favor da estrutura, 
ideologia, ou qualquer força determinante que, de fora, decidiria as 
escolhas individuais; a fenomenologia permite a Sartre propor 
uma compreensão desse homem de dentro, a partir da reflexão 
pura (aquela que recusa realizar-se como autoengano ou crença – 
condutas de má-fé), da consciência que não admite a cumplicidade 
consciente de negar a liberdade da escolha para livrar-se da 
angústia daí decorrente. E, do ponto de vista da consciência 

intencional, falar em fases ou evolução não faz sentido algum: ser 
homem, ser liberdade, é permanecer sendo seu passado ao modo 
de não mais sê-lo, e é já ser o seu futuro, ao modo de não o ser 

ainda. Assim, reafirma-se aquilo que o filósofo mostrara sobre o 
ser da consciência e, sobretudo, com respeito ao modo de ser-para-
si que, malgrado a impossibilidade de realizar-se em-si-para-si, 

existirá tentando. Mas afinal como o homem tenta realizar o em-si-
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para-si? Não é possível falar de homem em momentos evolutivos 
(feto, bebê, criança) senão a partir de seu ser-para-outro, é 

verdade; mas Sartre faz vez também que o que cada homem é 
para-si (seu projeto) pode, em contraste com seu ser-para-outro (o 
que vale para todos os homens), revelar sua escolha original: 
aquela que de fora é inútil tentar definir quando ocorre, e que de 
dentro aparece como uma unidade sintética de ser, como 
consciência de ponta a ponta; a escolha original engloba 
indistintamente elementos que, seja de fora (psicologia, medicina, 
ciência) ou de dentro (experiências, projetos, juízos), são sempre 
presentes ao agente ético situado historicamente, num agora que 

se projeta até os confins do futuro e que considera todas as 
sombras do passado. Assim, a pergunta se responde duplamente: 
enquanto ontológica, o homem engajado em sua situação nega 
livremente seu passado com vistas a encontrar-se no futuro como 

aquilo que ele se projetou; enquanto pergunta existencial, isso que 
ele se projeta no futuro se constrói e realiza-se no embate sempre 
presente (daí porque seja sem sentido falar de fases) do homem 
com outros homens no mundo, cabendo a ele escolher seu modelo 
do que seja o homem. A liberdade é reafirmada, mas para Sartre 
trata-se de uma modalidade existencial, e não de mera escolha 
racional (ainda que a racionalidade seja, evidentemente, uma 
possibilidade humana): cada homem existe, só, enquanto sua 
escolha de ser, e o fato de sua escolha poder ser diagnosticada 
como uma doença pela psicanálise ou pela ciência da alma advém 
da afirmação prévia de um modelo de homem. Se Sartre censura 
Nietzsche por propor o Além-do-homem como modelo a ser 

realizado (segundo Sartre, tomado da aristocracia falida), tanto 
mais o será censurável toda teoria que pretenda dizer, 
objetivamente, o que é o homem normal (sua pretensa 

normatização será relativa a valores cultivados nessa sociedade). 
Não há um modelo, e tudo aquilo que um homem afirmar em seu 
ser (não se trata do mero discurso, mas de sua existência) será o 

modelo de homem que ele traz ao mundo, será fruto de sua 
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liberdade; e se ele encontra modelos prontos e diz sim (com sua 
existência) a tais modelos, ele estará livremente assumindo um 

modo de ser que lhe vem de fora, em seu ser-para-outro. Seu ser 
será sua responsabilidade, e recorrer a qualquer força 
determinante (interna ou externa) será má-fé: o existencialismo é 
austero. 

Mas como lidar com esse lado obscuro, esse tipo de 
vontade cega e irracional que sempre se insinua ao homem 
situado? Sartre chamará liberdade tal força, e caberá ao homem, 
livremente, escolher-se; o nebuloso, que Marx mostrará como 
sendo as leis ocultas da dialética da história será, ora em diante, 

Liberdade. Para Sartre a filosofia ao longo do século XX teria 
seguido dois caminhos que, no fundo, são o mesmo: uma tradição, 
iniciada por Freud, leva o desconhecido para dentro do homem e 
(re)inaugura a ciência da alma (estruturas inconscientes que 

determinariam a ação do homem consciente); e outra, iniciada por 
Durkheim, leva a incógnita para a sociedade, iniciando a ciência 
social, e a partir de muitos lugares (economia, história, pré-
história, vestígios, estrutura presente na cultura, etc.) serão 
erigidas explicações para negar a liberdade. Ambos, lado a lado e a 
despeito da liberdade, analisam os processos pelos quais o homem 
se faz homem; isso é importante, mas é suficiente? Não parece, 
pois o que se tem do lado da primeira é uma taxonomia sem fim de 
tipos de sintomas, nomes de doenças e suas razões inconscientes; 
do lado da segunda recorre-se a forças externas, quase mágicas, 
que decidiriam o futuro da humanidade. E isso não se faz de modo 
pacífico; na verdade há 

 
violência nas relações dos pais aos filhos. Os pais, na educação, 

devem sem dúvida comandar. Mas é necessário que, ao mesmo 
tempo, eles se expliquem. Assim, eles devem aparecer as crianças 
não como poderes arbitrários, mas como intérpretes de uma 

necessidade exterior. (...). É no seio de sua família, como embrião 
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no seio de sua mãe, e a forma que toma a necessidade exterior já 
digerida por ele é aquela de uma liberdade que ele defende17. 

 

As diferenças entre a filosofia da liberdade sartriana e essas 
duas tradições saltam aos olhos quando se fala da infância. A 
ciência da alma ocupa-se da criança, embora seu alvo primordial 
seja ela dentro do homem; a ciência social privilegia o homem, 
embora seu alvo seja o homem que foi criança. Sartre, com sua 
analítica existencial, apresenta um princípio originário humano, 
fundado em sua ontologia: ser homem é ser liberdade; e, claro, 
liberdade no mundo, e é por sua liberdade que tanto as estruturas 

psíquicas quanto as determinações sociais vêm ao ser. Isso significa 
que o homem é livre? O cientista social esbraveja: então o pobre 
escolhe ser pobre? O cientista da alma não deixa por menos: então 
um louco escolhe enlouquecer? Sim, dirá Sartre; um sim que exige 

intermináveis explicações, pois a má-fé usará de todos seus 
recursos para encontrar atos falhos, que sejam, e que provem que 
o homem não é livre (que forças desconhecidas o controlam). 
Sartre insiste: a escolha de ser é livre, chega ao homem no 
acontecimento absoluto (o aparecimento dele para si mesmo, 
reflexão), e é aí, nesse nebuloso, nessa linha invisível que a 
analítica existencial finca suas raízes. O cientista, pasmo, pedirá 
provas: é hora de mostrar que a filosofia de Sartre merece mais do 
que um lugar na estante, entre as letras r e t, é hora de levar sua 
apreensão de homem e de mundo ao mundo e ao homem como 
eles efetivamente são no mundo. 

Aquilo que poderia ser indicado como comprovação da 
liberdade situada não será, nesse texto, tomado da literatura 

sartriana, ainda que esse expediente seja absolutamente plausível 
no ambiente da filosofia da liberdade; e nem exclusivamente a 
partir de seus textos técnicos, visto que a linguagem, não raro, trai 

o falante, e a terminologia da ontologia de Sartre poderia parecer, 

                                                            
17 Idem. Cahiers pour une morale, op. cit., p. 197-198. 
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erroneamente, metafísica. Ademais, Sartre apresenta ao século XX 
a analítica existencial de quatro homens reais, Mallarmé, 

Baudelaire e Flaubert, já mortos, e seu contemporâneo Genet. A 
filosofia da liberdade passa de vez ao plano do homem situado, à 
sociedade; não se trata agora daquele homem desconhecido, que 
serviu como exemplo na ontologia, e nem daqueles que perfilam 
nos romances e peças de teatro de Sartre (Roquentin, Inez, Stella, 
Garcin, Mathieu, Lucien, Pierre, Eve, etc.) 18 , mas o homem 
historicamente situado. Isso não significa dizer que Sartre 
inaugurou o estilo de biografia comentada a partir da bibliografia, 
ou que tenha sido ele o primeiro a mostrar a íntima relação entre 

vida e obra de um homem: a própria crítica literária, assim como a 
psicologia, sempre teve à sua disposição essas ferramentas. Mas a 
analítica existencial não é mera biografia, é biografia existencial, 
ela nasce de uma existência; ela revela ao mesmo tempo o homem 

que faz seu mundo, e a maneira pela qual acredita-se que o mundo 
faz o homem; ela permite, enfim, compreender o homem em sua 
época (universal-singular) e a época a partir de homens (singular-
universal). Essa iniciativa está presente na obra de Sartre desde 
1947, quando ele publica Baudelaire, passando por 1952 com Saint 
Genet e culminando em 1971-2, com a publicação de O idiota da 
família. O mesmo poderia ser dito de Mallarmé, que toma sua 
forma conhecida a partir de sua organização, publicada em 1986, 
mas que tem suas origens nas análises empreendidas por Sartre 
sobre o poeta nos anos de 1950. Pode-se ver aí aquilo que, do ponto 
de vista de uma ciência empírica, seriam as provas de que ser 
homem é ser livre e almejar a liberdade, realizando-a em sua 

existência; o homem será sim aquilo que ele fizer, mas ele o fará 
livremente a partir daquilo que fora feito dele: sua história e suas 
escolhas (proto-história, a infância). É verdade que de fora pode-se 

                                                            
18 SARTRE, Jean-Paul, La nausée. Paris : Gallimard Folio, 2004; Idem, Huis clos. Paris : Gallimard, 

1947; Idem. Le Sursis. Paris : Gallimard, 1945; Idem. Les jeux sont faits. Paris : Les Éditions Nagel, 
1947. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 133 

 

indicar fases da existência, momentos evolutivos, etc., mas 
também se impõe que de dentro tudo se passa num acontecimento 

absoluto, que pode ser definido como o surgir do homem-no-
mundo para si mesmo. A descrição desse aparecimento expressa a 
consecução de um modelo de homem que se projeta e se realiza a 
partir da assunção de seu passado e da livre criação de si mesmo 
no futuro; a analítica existencial permite mostrar como escolhas 
aquilo que seria, num horizonte determinista, considerado razões 
profundas ou inconscientes. O método sartriano é progressivo-
regressivo e, assim, é possível descrever o homem por sua situação 
e, no caminho inverso, entender a situação a partir do homem. Por 

que? Trata-se da descrição encarnada do sacrifício do Ser, que se 
faz para-si, da instauração da busca pelo fundamento que, não é 
outra coisa que evocação primeira de ser homem (realizar 
livremente o em-si-para-si). Assim Mallarmé será compreendido 

em seu contexto, em relação com ele e fazendo-se Mallarmé em 
seus escritos e na sua lida existencial (situado)19; sua obra, assim 
como o será a obra de todo homem, é uma tentativa fracassada de 
realizar-se em si-para-si, fazer coincidir a liberdade que se é com a 
absoluta positividade do ser. Do mesmo modo Charles se fará 
Baudelaire em sua poesia e em sua existência: a irrealização de si 
(conforme vira refletido nos olhos de sua mãe) resulta de sua 
escolha livre de ser20; do mesmo modo, Jean se fará Genet quando 
decide, livremente, encarnar o Mal (“você é ladrão!”, quando ele 
tinha dez anos)21; ainda, Flaubert se faz escritor porque foi 
Gustave, o idiota da família que aos sete anos não sabia escrever22. 
Entra-se assim no intrincado jogo existencial em que o homem, e 

apenas ele, poderá ser ao mesmo tempo seu criador e mantenedor: 
fazer uma escolha é assumir-se para-outro e, ainda assim, fazê-lo 

                                                            
19 Idem. Mallarmé, op. cit. 

20 Idem, Baudelaire, op. cit. 

21 Idem, Saint Genet, op. cit. 

22 Idem, L’idiot de la famille,. op. cit. 
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sem nenhuma garantia de que seu projeto não será contrariado 
pela contingência do ser; existir é estar laçado. Fazer-se homem é 

possível a partir dessa existência que, a um dado momento e sem 
qualquer razão senão aquelas aventadas na ontologia, duplica-se. 

 
a aparição do Para-si, ou acontecimento absoluto, remete 

certamente ao esforço de um Em-si para fundamentar-se: 
corresponde a uma tentativa do ser para eliminar a contingência 
de seu ser: mas tal tentativa resulta na nadificação do Em-si, 

porque o Em-si não pode fundamentar-se sem introduzir o si, ou 
remissão reflexiva e nadificadora, na identidade absoluta de seu 
ser, e, por conseguinte, sem converter-se em Para-si. (...). Assim, 

a consciência não pode, de nenhuma forma, impedir-se de ser, e, 
todavia, é totalmente responsável pelo seu ser23. 

 

 Esse é o momento crucial da relação ao outro: eu o 
reconheço como idêntico a mim (ante seu olhar, suas ações e 

intenções reconheço-o como consciência) e, apesar disso, ele me é 
absolutamente transcendente. Fica claro que ser-para-si é lutar em 
duas frentes, absolutamente diferentes e ainda assim 
interdependentes: a contingência do ser e a necessidade de 
submissão ao resultado do jogo de liberdades que caracteriza ser-
no-mundo. Em resumo, a irrupção da consciência lança o homem 
no mundo: o feto, bebê e criança, sempre conscientes de seu ser 
(isso faz com que o homem tenha uma dignidade maior que uma 
couve-flor24) passam, no acontecimento absoluto, a saber-se sendo. 
Os ritos de passagem são, no fim, o símbolo social de que foi 
concedida àquela consciência seus status de homem: esse jovem 

homem será coagido pelo olhar de outros homens a assumir-se 

(antes ele era objeto-criança aos olhos adultos) como aquele que foi 
feto, bebê, criança, ou seja, ser homem é, desde sempre, fazer-se 
em sociedade, em relação negativa com seus semelhantes e demais 
istos. E o conflito será, via de regra, o princípio da relação com o 
                                                            
23 Idem. O ser e o nada, op. cit., p.134. 

24 Idem. L’Existentialisme est un humanisme, op. cit., p. 8. 
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outro, esse eu mesmo que me é absolutamente imprevisível e 
diferente de mim. Sou o outro quando compreendo (sinto) suas 

angústias, sua dor, sua alegria, mas não posso sê-lo em suas 
escolhas; ele me faz ser o que sou, apesar de todo meu desejo ou 
esforço para fazer coincidir o que vejo ou compreendo de mim 
mesmo e aquilo que o outro vê: a vida se faz infernal, e daí pode-se 
enganosamente concluir que “o inferno são os Outros”25. No 
pensamento de Sartre é exatamente nesse espaço entre liberdades, 
nesse jogo infindo que tece as malhas do que se poderia chamar 
sociedade, que a história é escrita; e o caráter passivo que cabe à 
história é proposital: para Sartre ela é escrita (e não se escreve, 

como seria para o marxismo), e não decide de per si nenhum rumo 
a ser seguido; ainda menos ela poderia determinar as escolhas 
humanas, embora seja inegável que a sociedade se torna, a todo 
tempo e em todo lugar, o meio eficaz de alienação da liberdade 

desde a infância. 
O mesmo se aplica ao filósofo, em obras como Les Mots e 

Sartre par lui-même26: pode-se ver aí um arremedo de autoanálise 
existencial; e Sartre insiste que ela é cabível a todo homem, 
filósofo, poeta ou garçom. Todos os homens são liberdades no 
mundo, e cada um deles expressa em seu ser um modelo de 
homem e, por consequência, um modelo de mundo. Ser-no-mundo 
é, para Sartre, ser ético, o que leva de imediato à ética do porvir; 
isso não significará nenhuma prescrição ética (já foi dito, Sartre 
jamais a escreveu em separado), mas nem por isso deixa de ser um 
convite aos cientistas da alma e da sociedade, à ciência como um 
todo e, claro, a filosofia, a repensar o modelo de interpelação e 

intervenção social a partir de uma mudança epistemológica: 
mudar a noção do que seja homem, elevando-o de objeto à 
liberdade; é, ao mesmo tempo, um convite a cada homem, 
                                                            
25 Idem. Huis clos, op. cit., p. 125. 

26 Idem. Les Mots. Paris : Gallimard Folio, 1972; Idem. Sartre par lui-même, (filme), entrevista 

concedida a Michel Contat, Jean Poillon, Jacques Bost, André Gorz e Alexander Astruct. Produção 
Pierre André Butang, Paris, 1970. 
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individualmente, a assumir-se como liberdade e recusar a má-fé 
como meio de produzir a ilusória paz de espírito; é, sobretudo, um 

convite a repensar o que seja ética. Para isso será preciso, após ter 
mostrado (concretamente) as vantagens interpretativas da 
analítica existencial, trazer para o plano teórico as vantagens de 
uma ética que seja livre construção humana, ou seja, será o 
momento de discutir a sociedade mesma a partir da noção de 
homem livre. E sem o risco de partir do relativismo, pois Sartre 
propõe sim uma finalidade: o reino da liberdade; o homem é livre 
tanto para resignar-se como para encetar a revolução. “Mas nos 
dois casos, eles manifestam sua liberdade de escolher. (...) O 

socialismo não é senão o meio que permitirá realizar o reino da 
liberdade; um socialismo materialista é, portanto, contraditório 
porque o socialismo tem como objetivo um humanismo que o 
materialismo considera inconcebível”27. Sartre desafia nosso tempo 

ao propor um novo norte para a antropologia, a liberdade; ele 
questiona a psicologia em todas as suas vertentes por não 
considerarem a liberdade em suas descrições; enfim, ele desafia os 
marxistas e cientistas sociais a incluírem em seus trabalhos essa 
variante fundamental que, não raro, é ignorada: a liberdade. Em 
resumo, Sartre propõe a todos os tempos, ao nosso tempo, a 
retomada do sentido mais próprio da liberdade que ele cunhou: a 
ética é o modo de ser homem no mundo, e ela se faz no livre jogo 
de liberdades que é a sociedade; e isso exige previamente levar em 
consideração a liberdade que foi Sartre, a liberdade daquele que 
escreve e a liberdade daqueles que porventura lerem esse texto. É 
assim que, também livremente, espera-se colaborar com a 

desmistificação de um autor que de modo algum ficou restrito a 
seu tempo; a proposta de sua filosofia é histórica, e, enquanto 
homens (na história) cabe, a nós mesmos (ética do porvir) cuidar 

de nossos assuntos. Sartre lança uma espécie de desafio: o homem 
é liberdade, isso ele já mostrou; o que move a história humana é o 

                                                            
27 Idem. “La République du silence”. Situations III. Paris : Gallimard, 2003, p. 109. 
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conflito entre liberdades, isso também está claro; mas o que é 
liberdade? Sartre não diz. Caberá a cada homem e a cada grupo de 

homens responder essa pergunta por si e para si mesmos e, dela, 
mudarem seu mundo; ou, como já se faz, livremente eleger a 
negação da liberdade e perpetuar o homem como joguete de suas 
próprias escolhas e de sua história, uma vítima de si mesmo. 
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Sartre e o ocaso da deliberação 
Marcelo S. Norberto1 

 

“Está errado dizer: Eu penso. Deveríamos dizer: Pensam-
me. Perdão pelo jogo de palavras. EU é um outro. Azar da madeira 
que se descobre violino, e danem-se os inconscientes que discutem 
sobre o que ignoram completamente”2. Sartre poderia ter abdicado 

de todo esforço impresso nas páginas de "O ser e o nada" para 
definir assim, em um aforismo, sua compreensão de autonomia 
humana. Uma bruma de incompreensões acaba por cegar os 
leitores do livro de 1943 quando preferem projetar na obra 
reminiscências de um racionalismo ao invés de descortinarem 
neste livro enorme um “pensamento novo”3.  

Toda arquitetura teórica projetada por Sartre estrutura-se 
em torno da noção de sujeito. E quanto a isso, não há apelação4. 
Contudo, esta constatação, antes de encerrar o pensamento 

sartriano em um humanismo débil, expõe o que há de mais 
elaborado e desconcertante no existencialismo: uma nova 
apropriação do fazer humano. Entender o que Sartre concebe 
como humano não é decisivo unicamente para delimitar uma justa  
compreensão de sua filosofia. Para além de um interesse interno, o 
trabalho de Sartre sobre a realidade humana tornará explícito um 
problema capital a ser enfrentado por qualquer reflexão que se 
dedique aos dilemas morais: a ineficácia da autonomia 
deliberativa. 

                                                            
1 Professor e pesquisador (Departamento de Filosofia - PUC-Rio - CAPES/PNPD). 

2 RIMBAUD, Arthur. "Carta a Georges Izambard - 13 de Maio de 1871". Revista Alea: Estudos 

neolatinos, Vol. 8 n.1. Trad. Marcelo Jacques de Moraes. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S1517-106X2006000100011>. Acesso em:  02 de Fevereiro de 2015. 
2006, p. 1. 

3  DELEUZE, Gilles. "Meu próximo livro vai chamar-se Grandeza de Marx". Cadernos de 

subjetividade, número especial Junho de 1996". Peter Pál Pelbart e Suely Rolnik (Org.). São Paulo: 
PUC-SP. 1996, p.26. 

4 “Não é possível existir outra verdade, como ponto de partida, do que essa: penso, logo existo, é a 

verdade absoluta da consciência que apreende a si mesma” (SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é 
um humanismo. Tradução de João Batista. Petrópolis: Vozes, 2010, p. 46). 
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Já na introdução de "O ser e nada", o otimismo inicial, 
oriundo do progresso considerável que a fenomenologia realizou 

ao adotar o fenômeno como ponto de partida de um pensamento 
crítico, é rapidamente eclipsado pelas nuances e pontos de fuga 
empreendidos pela consciência em seu lançar-se constante no 
mundo. Basta tomarmos o frenesi de questionamentos que 
constituem o último parágrafo da introdução, expondo ao leitor, de 
imediato, o problema a ser investigado por esse ensaio de 
Ontologia Fenomenológica. Dois pontos transbordam do texto e 
acabam por nortear a própria série de indagações5. Primeiro, que 
são perguntas em aberto e não um recurso retórico; elas, de algum 

modo, serão permanentemente re-significadas e recolocadas a cada 
etapa do estudo. Segundo, em si mesmas, as perguntas, de 
aparência epistemológica, apontam para além da teoria do 
conhecimento em nome de uma preocupação claramente 

existencial. Tais traços argumentativos nos lançam imediatamente 
ao campo de trabalho de Sartre: o homem.  

Nos estudos consagrados ao para-si na primeira parte da 
obra de 1943, Sartre descreve as estruturas imediatas da realidade 
humana, apontando para uma dimensão de indeterminação 
estruturante do homem. Investigando o sentimento de angústia, o 
filósofo destaca a necessidade de distinguir tal noção da 
experiência do medo. Enquanto o medo reclama para si uma 
exterioridade – o medo é sempre medo de algo –, a angústia se 
destaca filosoficamente por se constituir na estreita relação de si 
consigo mesmo – o que me angustia sou eu. Reconhecendo este 
campo de atuação, Sartre tentará demonstrar que a angústia nasce 

da percepção de que nada condiciona ou orienta a realização 

                                                            
5 “Qual o sentido profundo desses dois tipos de seres? Por que razões pertencem ambos ao ser em 

geral? Qual o sentido do ser, na medida em que compreende essas duas regiões de ser radicalmente 
cindidas? Se o idealismo e o realismo fracassam na explicação das relações que unem de fato essas 

regiões incomunicáveis de direito, que solução podemos dar ao problema? E como o ser do 

fenômeno pode ser transfenomenal?” (Idem. O ser e o nada - Ensaio de Ontologia Fenomenológica. 
Trad. Paulo Perdigão. 13ª edição. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 40). 
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humana previamente. Em termos sartrianos, me angustio ao me 
perceber livre, trazendo à cena a noção do nada (néant) como 

expressão par excellence da condição humana. 
Para o existencialismo, o nada é tomado como expressão 

humana por não ser nem essência do homem, tampouco atributo 
vinculado a uma natureza. O drama humano constitui-se neste 
desdobrar-se de uma condição ontológica em uma realização fática, 
sem que uma preceda ou decorra da outra. Em outras palavras, o 
nada não é nem efeito de uma subjetividade judicativa nem um 
mero aspecto formal a ser superado: o nada é, enquanto não-ser, 
“relação do ser com o ser”6 . Neste sentido, Sartre insistirá na 

dimensão negativa do humano como expressão de uma 
experiência relacional, de um encontro, no âmbito ontológico, do 
próprio homem com o mundo. Não por outro motivo, defenderá a 
importância de se ver nesta negatividade, não uma oposição formal 

para se pensar a realidade, tal qual Leibniz e sua indagação 
fundadora – por que há algo em vez de nada? –, mas sim o par 
existencial do próprio ser. Em decorrência deste entendimento, 
afirmará que “o não-ser não é o contrário do ser: é o seu 
contraditório”7 . 

Este jogo constitutivo, esta relação entre não-ser e ser, 
entre nada e ser, enfim, entre homem e mundo, está presente em 
cada momento da vida. Quando o homem realiza-se no mundo, 
atuando nas mais diversas possibilidades de intervenção, 
desponta-se, quase que imediatamente, um desacerto entre sua 
intenção e a efetivação de seus atos. Basta agirmos para tomarmos 
ciência de que o mundo não é um reflexo inequívoco de nossos 

desejos e ambições8. 

                                                            
6 Ibidem, p. 48. 

7 Ibidem, p. 56. 

8 Não por acaso, a percepção desta verdade é a fonte primal de todo pensamento dito pessimista; é a 
partir deste choque existencial que o pensamento pessimista elabora sua visão de mundo.  
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Este descompasso, esta incapacidade de impor à existência 
uma clara determinação, não é uma consequência estrita da 

atividade humana: não é o homem que produz uma precariedade 
no mundo. Se assim fosse, de certo modo, ainda se estaria preso ao 
sujeito concebido pela filosofia moderna. O homem traz consigo 
esta fragilidade, mas não a produz. Como então é possível conceber 
esta estranha dinâmica defendida na obra de 1943? Sartre 
responderá através do deslocamento da reflexão sobre os polos 
tradicionais da teoria do conhecimento, seja ele sujeito ou objeto, 
para exigir a ponderação sobre a própria relação, sobre aquilo que 
surge no encontro do homem com o mundo9. É o jogo que instaura 

esta negatividade; é o homem, a partir da intencionalidade, que, no 
encontro com a inércia do mundo, faz emergir um nada na 
existência. Assim, para Sartre, o homem não produz a 
indeterminação no mundo, mas, em verdade, torna-se responsável 

pela aparição dela a partir de seu engajamento. 
Compreender a distinção entre mecanismos de produção e 

capacidade de portar realidades é fundamental para o 
entendimento do cenário exposto por Sartre em "O ser e o nada" e, 
em última análise, da noção sartriana de liberdade. Para ele, a 
tradição filosófica incorreu, basicamente, em dois erros ao tratar 
da liberdade: ou a tomou como evidência, colocando-se assim para 
além do problema, ou se perdeu em intermináveis considerações 
prévias sem nunca se debruçar sobre o cerne da questão, pondo-se 
assim irremediavelmente aquém do problema. Empreender uma 
reflexão sobre a liberdade nestes termos é partir da constatação de 
que a liberdade, em consonância com a elaboração descrita 

anteriormente da condição humana, não é um acidente de uma 
substância nem uma essência diretriz de uma aparência captada 

                                                            
9 “É preciso que a negação surja, não como coisa entre coisas, mas como rubrica categorial que 

presida a ordenação e repartição das grandes massas de seres em forma de coisas. Assim, a aparição 

do homem no meio do ser que 'o investe' faz com que se descubra um mundo” (Idem. Situações I - 
Críticas literárias. Tradução de Cristina Prado. São Paulo: Cosac-Naify, p. 67). 
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como humana: a liberdade é a comprovação da incapacidade dos 
fatos ou motivos condicionarem o homem na ação.  

A noção de liberdade reflete as bases existenciais nas quais 
se constitui; isto porque, se não há como se referir ao homem sem 
que, com isso, se traga conjuntamente um mundo inteiro de 
significações – fruto da intencionalidade –, também não é possível 
pensar em uma liberdade que não esteja indelevelmente intrincada 
em uma dimensão relacional10. Logo, a liberdade, a um só tempo, 
suporta a realização humana e ganha concretude somente a partir 
desta realização. Deste modo, o homem é livre porque a existência 
rechaça qualquer tentativa de imposição determinista; é porque no 

drama operado em cada ato humano, um mundo novo de 
possibilidades apresenta-se para o ator, ator este que é, por 
decorrência, livre11. 

Com isso, Sartre desprende-se da interminável disputa do 

determinismo com o livre-arbítrio que ocupou a filosofia moderna, 
refundando a liberdade e a realidade humana no cômpito da 
correlação. A idéia de se focar na relação é fecunda justamente por 
propiciar a problematização dos polos ao mesmo tempo em que a 
própria relação é posta em destaque. Assim, pensar o homem é 
pensar a alteridade, não em estágios, mas na forma de uma 
constituição que implica a um só tempo este constituir-se a si 
próprio no processo. Este é o inferno instaurado pelo pensamento 
sartriano 12 ; e é esta a transcendência ainda possível: a 
transcendência na imanência.  

Este traço existencial exposto acima é primordial para o 
estudo da vontade, contido na quarta parte de "O ser e o nada". 

Sartre extrapolará o âmbito ontológico do para-si para se dedicar à 

                                                            
10 Não por outro motivo, Sartre dirá repetidas vezes que ser humano é ser livre, de que “não há 
diferença entre o ser do homem e seu 'ser-livre'’” (Idem. O ser e o nada, op. cit., p.68). 

11 “Não é porque sou livre que meu ato escapa à determinação dos motivos, mas, ao contrário, a 
estrutura ineficiente dos motivos é que condiciona minha liberdade” (Ibidem, p. 78). 

12 Para Sartre, o outro é aquele que perturba, que desestabiliza, mas também aquele que viabiliza a 
mediação consigo próprio. 
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ação propriamente dita. A partir dos pressupostos teóricos da 
condição humana descritos no começo da obra, Sartre refletirá 

sobre o ser enquanto fazer humano. Em uma concepção fundada 
na percepção de que toda consciência é consciência de alguma coisa 
– a intencionalidade –, a realização enquanto processo afirma-se 
como o ponto fulcral de sua filosofia.  

É a noção de vontade que atuará como instância cardeal 
das reflexões filosóficas decorrentes desta investigação onto-
fenomenológica. Numa noção de homem em que a indeterminação 
é a regra – a ponto do filósofo rejeitar conceitos tradicionais como 
natureza ou essência humana, onde motivos naufragam no intuito 

de orientarem as escolhas13, enfim, onde o próprio conceito de 
identidade é interditado14 –, é de se esperar que a ligação da 
vontade com a ação adquira novos contornos filosóficos.  

Partindo do princípio de que toda ação é intencional, Sartre 

reafirma, na noção de ação, a idéia de finalidade. Não se trata da 
frágil ambição de que toda ação esteja atrelada a um fim obtido, a 
uma eficiência, mas sim a compreensão de que a ação reclama a 
projeção de um futuro como norteador, ou seja, uma idéia de 
suficiência. O deslocamento da função da finalidade do âmbito da 
obtenção para a esfera da possibilidade reorganiza a ação humana 
dentro de uma nova temporalidade. A mudança se dá na 
substituição da positivação de um objetivo para o campo do desejo 
de uma realização. Sutil na aparência, porém radical nos efeitos 
esta modulação sartriana.  

O futuro adquirirá no existencialismo um lugar 
privilegiado como a experiência fundamental que dará sentido ao 

presente e reanimará o passado. Longe de ser um recurso de 
escape do tempo vivido, o futuro, tal como preconiza o método 
fenomenológico, atuará como ruptura estrangeira que fornecerá 
                                                            
13 Como no famoso caso do jogador inveterado, descrito por Sartre. 

14 Morris identificará uma espécie de dívida pouco discutida da geração seguinte de pensadores 

franceses, notadamente nesta questão da identidade (Cf.. MORRIS, K. Sartre. Trad. Edgar da Rocha 
Marques. Porto Alegre: Artmed, 2008, p. 6 e pp. 104-107).  
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contornos efetivos ao fluxo disforme do dia a dia15. Desta feita, é 
introjetado na reflexão filosófica a preocupação com a ficção, com o 

drama. Toda ação deflagra na sua realização um componente 
ficcional: há que se imaginar um futuro desejável, porém ainda não 
realizado, para que se constitua uma ação humana. Avesso a uma 
compreensão monolítica da existência, onde fatos e motivos atuem 
objetivamente na composição da ação, Sartre encontra no ingresso 
desta dimensão ficcional os meios para se pensar o jogo incessante 
que compõe a existência16. O que ganha a cena é este movimento 
onde o homem constitui o mundo ao mesmo tempo em que se 
constitui enquanto tal17. 

O ingresso da ficção nas preocupações sobre o agir 
humano é o contraponto da recusa da essência como explicação do 
mundo18, é o modus operandi que organiza sua manifestação. A 
assunção da inventividade, que não se configura como deliberação, 

torna-se possível a partir do abandono de parâmetros arbitrários e 

                                                            
15 Merleau-Ponty se refere no prefácio de Fenomenologia da Percepção esta estratégia fundadora da 

fenomenologia: “A melhor fórmula da redução é sem dúvida aquela que lhe dava Eugen Fink, o 
assistente de Husserl, quando falava de uma 'admiração' diante do mundo. A reflexão não se retira 

do mundo em direção à unidade da consciência enquanto fundamento do mundo; ela toma distância 

para ver brotar as transcendências, ela distende os fios intencionais que nos ligam ao mundo para 

fazê-los aparecer, ela só é consciência do mundo porque o revela como estranho e paradoxal” 
(MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Trad. Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 
2ª edição. São Paulo: Martins Fontes. 1999,  p. 10).  

16 "Só na imanência do para-si ao seu presente futuro é que as possibilidades se realizarão; mas esse 

futuro que não tenho certeza de ser já confere sentido ao meu presente, porque, na medida em que 

sou sempre adiante de mim mesmo, é o meu ser futuro que dá densidade ao presente em si mesmo 
fugaz e efêmero. De alguma maneira dependo, para ser no presente, desse futuro em que não sei o 

que serei" (SILVA, Franklin Leopolo e. Ética e literatura em Sartre - ensaios introdutórios. São Paulo: 
UNESP, 2004, p. 117). 

17 Drama não como suplício, como resultante de um “ensaio-martírio” (Idem. Situações I, op. cit., p. 

153). A dimensão trágica, se houver, é a da face luminosa vivida por Orestes, que o faz entrever a 
novidade e a vida (“Tudo é novo aqui, tudo está começando. Para mim, também a vida começa” 

(Idem, As moscas. Trad. Caio Liudvik. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013, p. 112). O drama aqui 
reclamado é o da criação. 

18 Questão de ordem exposta na introdução do livro: "mas se nos desvencilharmos do que Nietzsche 

chamava 'a ilusão dos trás-mundos' e não acreditarmos mais no ser-detrás-da-aparição, esta se 

tornará, ao contrário, plena positividade, e sua essência um 'aparecer' que já não se opõe ao ser, 
mas, ao contrário, é a sua medida" (Idem. O ser e o nada, op. cit., p.16). 
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ilusórios que visam orientar o exercício humano, como o de 
natureza humana ou de essência. Na ausência destas estruturas 

conceituais, a existência mostra-se em sua genuína aparência: a 
contingência. E, em decorrência disso, a realização humana expõe 
sua face mais original, que é o drama. 

A ficção realiza dois papéis no pensamento sartriano. 
Primeiro como recurso metodológico, presente em todo "O ser e o 
nada", mais notadamente no estudo consagrado às condutas de 
fuga. Na descrição da má-fé, Sartre extrapola o recurso da 
argumentação estritamente teórica para incorporar à reflexão 
cenas ficcionais. As cenas apresentadas - do encontro amoroso, do 

jogador no casino, do homossexual, etc. - não são meras ilustrações 
do pensamento exposto, como Perdigão19 supôs ser, no caso entre 
obras teóricas e literárias. São verdadeiras metáforas, uma criação 
em que a ambiguidade, típica dos casos humanos, é recepcionada e 

onde a diferença é suportada pela cena ficcional20. Diferença esta 
no tocante à relação entre teoria e prática, mas também ao jogo de 
transcendência na imanência que caracteriza o humano. Longe de 
ser um campo desenhado para recepcionar uma verdade pré-
concebida por uma teoria que as anteceda, tal qual um exemplo, as 
situações expostas por Sartre são construções cambaleantes, 
dramas refletindo o portar-se humano, produzindo o que Blanchot 
chamou de "uma transmutação contínua do real em irreal e do 
irreal em real, (projetando) num conjunto imaginário e, ao mesmo 
tempo, realizando este imaginário, dano-o como real"21.  Só assim 

                                                            
19 "Sartre escreveu, especialmente para um grande público, peças de teatro, novelas, contos - enfim, 

obras dramáticas e de ficção nas quais pretendeu divulgar, em forma mais acessível, com exemplos e 

situações concretas, as idéias mais abstratas que desdobrou em seus ensaios teóricos" (PERDIGÃO, 
Paulo. Existência e Liberdade: uma introdução à filosofia de Sartre. Porto Alegre: L&PM, 1995, p. 19). 

20 Nos lembra Safatle que "nenhuma metáfora é 'mera' ilustração. Ela é uma forma de relacionar 

sistemas de referências distintos que devem, porém, ser conjuntamente articulados para que um 

fenômeno determinado possa ser apreendido de modo adequado" (SAFATLE, Vladimir. O circuito 

dos afetos - Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. São Paulo: Editora CosacNaify, 2015, p. 
23). 

21 BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 
188. 
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a filosofia pode efetivar o desejo de Sartre de uma relação íntima 
entre pensamento e vida, incorporando este jogo na reflexão22. 

O segundo aspecto da ficção em Sartre é mais prodigioso e 
adquire contornos ontológicos. Não mais como modo de conferir 
tessitura ao corpo teórico que, por natureza, é abstrato, a ficção 
agora é reclamada como elemento próprio da condição humana. 
Sendo privado de uma interioridade23, o homem lança-se no 
mundo como meio de realizar a si próprio. Este procedimento, 
alicerçado na intencionalidade, deflagra a dramatização como 
constituinte - e não acessória - da atividade humana. O projeto 
humano, tal qual um drama, realiza-se na ação, sem qualquer rede 

de proteção ou pontos de apoios que possam orientá-lo. É só 
porque dramatiza - não a vida exclusivamente, mas a si próprio - 
que o homem instaura-se no mundo. Desconhecer esta dimensão 
humana, refratária a qualquer origem determinante, é escapar da 

única objetividade possível, qual seja, a realização enquanto 
projeto.     

Neste sentido, é possível entender porque Sartre recusará a 
ver no hábito um empecilho para a ação. Para ele, não é o conforto 
provocado pela estabilidade da vida que enrijece a aventura 
humana, mas sim uma incapacidade de dramatizar o cotidiano em 
nome de uma realidade porvir. É o efeito dramático que o futuro 
provoca na existência que possibilita o homem revolucionar sua 
condição no presente. Contra a relevância de um estado de fato, 
Sartre afirma a pertinência da instabilidade da situação, de uma 
configuração em processo, permeada por disposições meramente 
imagináveis, ainda sob a frágil forma do vir-a-ser24.  

                                                            
22 "Eu não pretendo proteger a minha vida de fato atrás da minha filosofia, o que é desprezível, nem 
de conformar minha vida a minha filosofia, o que é pedante, mas realmente vida e filosofia não são 

mais que um" (SARTRE, Jean-Paul. "Lettres au Castor et à quelques autres. Tome II". Paris: 
Gallimard, 1983 - Carta à Simone de Beauvoir, 15 de Janeiro de 1940 - p. 39 - minha tradução). 

23 Qualidade que o jovem Sartre encontra na Fenomenologia, na sua radical oposição à interioridade 
do sujeito, contra naquilo que designou de "filosofia digestiva" (Idem. Situações I, op. cit., p.55).  

24 “É uma forma organizada proletário-achando-seu-sofrimento-natural que deve ser superada e 

negada para poder tornar-se objeto de uma contemplação reveladora. Significa evidentemente que é 
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É possível entrever nestas considerações acerca da ação 
humana o ocaso da deliberação nos processos empreendidos pelo 

para-si. Na defasagem entre o motivo e a ação propriamente dita, 
na articulação do futuro com o presente, uma negatividade ou, no 
vocabulário sartriano, uma nadificação, instaura-se no fazer 
humano. Esta negatividade arruinará a primazia da autonomia na 
ação. Sartre apresentará uma nova compreensão do sujeito, figura 
esta agora eivada de negatividade e responsável pela produção de 
irrealidades constitutivas do seu próprio modo de ser no mundo25. 
Neste cenário, a vontade deixa de ser o reverso da paixão, a 
atuação deliberativa em um campo predeterminado, para assumir 

um novo papel. Caso se mantivesse este entendimento – vontade 
como deliberação –, a liberdade seria aprisionada a uma atuação 
puramente virtual, pois a escolha livre de possíveis determinados 
não deixa de ser o acolhimento de segunda ordem de um 

determinismo predecessor.    
A partir da crítica da autonomia como sinônimo de 

liberdade, Sartre atribui a vontade a função de indicação do agir 
livre. A vontade passa a ser vista não mais como a razão de ser da 
liberdade, mas sim como a expressividade de um ser livre. Deste 
modo, a escolha, o exercício da vontade, não é mais a causa, e sim 
a explicitação de uma liberdade fluente nos negócios humanos. Ao 
restringir o alcance da atividade reflexiva sobre as decisões, nosso 
autor expõe uma dimensão irracional do fazer humano. A decisão 
já ocorreu quando inicia-se a deliberação. No momento em que 
uma situação é tida como intolerável à luz de um fim não realizado 
e desejável, não há mais espaço para a ilusória crença na 

autonomia humana. 

                                                                                                                              
por puro desprendimento de si e do mundo que o proletário pode posicionar seu sofrimento como 

insuportável e, por conseguinte, fazer dele o móbil de sua ação revolucionária” (Idem. O ser e o nada, 
op. cit., p. 539). 

25 “Para a realidade humana, ser é escolher-se: nada lhe vem de fora, ou tampouco de dentro, que ela 

possa receber ou aceitar. Está inteiramente abandonada, sem qualquer ajuda de nenhuma espécie, à 
insustentável necessidade de fazer-se ser até o mínimo detalhe” (Ibidem, p. 545). 
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A decisão foi tomada, mas não foi proferida em sua 
plenitude: é neste espaço que a vontade irá atuar. A vontade, como 

artífice da escolha, não decide no stricto sensu. Sua deliberação é 
do âmbito de um ato empreendido, de uma explicitação livre 
acerca de um projeto em curso, de uma elucidação através do 
motivo escolhido que proclamará para a própria consciência o 
projeto impetrado 26 . Contra a reflexão dos fatos, é posta a 
afetividade oriunda da espontaneidade surgida pelo campo 
intencional, por este caráter fundador que Sartre ilustrou bem em 
1939 com a fulgurante alegoria da explosão27. 

Há, assim, um desprendimento da decisão em relação a 

objetividade dos fatos – a referida dimensão irracional. Em 
contrapartida, a vontade atrela-se ao fim proposto pelo projeto de 
mundo concebido no iniciar da ação. Ou seja, cada ação contém um 
caráter irracional. Contudo, esta irracionalidade não se assemelha 

a uma arbitrariedade ininteligível 28 . Irracional sim, porém 
compreensível. A inteligibilidade da ação ancora-se na relação 
constituída do futuro desejado e não realizado com o presente. E 
esta ação está sempre em relação com condições externas, em 
contato com o mundo que ela própria transfigura29. 

Por um lado, a escolha é irracional por obrigatoriamente 
desprender-se de qualquer condicionante, por romper com uma 
congruência dos fatos; por outro, a compreensão é possível por 
haver, no decurso da ação, um liame que dá sustentação ao drama 
humano, algo que suporta desde o lançar-se inicial até a 

                                                            
26 “Quando delibero, os dados já estão lançados. (...) Quando a vontade intervém, a decisão já está 
tomada, e a vontade não tem outro valor senão o de anunciadora” (Ibidem, p. 557). 

27 “É que Husserl vê na consciência um fato irredutível, que nenhuma imagem física pode exprimir. 
A não ser, talvez, a imagem rápida e obscura da explosão” (Idem. Situações I, op. cit., p. 56). 

28 Nada mais distante do sujeito sartriano do que a idéia de frivolidade, de uma instância baldia. 

29 “É impossível considerar seriamente o sentimento de inferioridade sem determiná-lo a partir do 
futuro e de minhas possibilidades. Mesmo constatações como 'sou feio' ou 'sou tolo', etc., são, por 

natureza, antecipações. Não se trata da pura constatação de minha feiúra, mas da captação do 

coeficiente de adversidade que as mulheres ou a sociedade apresentam aos meus empreendimentos” 
(Idem. O ser e o nada, op. cit., p. 567). 
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perseguição dos fins desejados. Sartre chamará este liame de 
totalidade. 

Contra a explicação, a favor de uma interpretação. O que 
ocorre é a interdição de uma justificativa da escolha nos moldes de 
uma argumentação lógica que dê conta dos fatos ou ainda de um 
passado capaz de motivar uma decisão. Não há explicação para 
uma decisão. O que há, o que emerge do reconhecimento desta 
contingência fundacional, é a possibilidade de uma interpretação à 
luz deste projeto de ser, é a construção de uma rede de 
compreensibilidade da ação tecida pela totalidade que premeia 
cada agir humano30.           

Assim, não há mais que se falar de uma vontade como 
cume da realização da liberdade. Trata-se, em verdade, de uma 
efetiva exposição da liberdade original. A vontade não é produtora 
dos fins que orientam a ação, mas “uma maneira de ser em relação 

a eles” 31. E este processo se dá através da dramatização, do 
procedimento ficcional instaurado pela ação. Desta feita, a vontade 
não opera em um campo de determinação da existência, mas no 
espetáculo dramático criado e sustentado pela liberdade que é o 
homem. Opondo-se a um determinismo no fazer humano, Sartre, 
com esta compreensão da volição, evidencia a real contingência 
que caracteriza toda a ação humana. 

Mesmo quando defende um caráter reflexivo e deliberativo 
na vontade humana, Sartre o faz delimitando claramente o campo 
de atuação da decisão. Os fins sustentam a resolução da vontade, e 
não derivam dela. A deliberação, neste caso, atua sobre a 
perseguição dos fins, na apresentação do projeto proposto, enfim, 

no conjunto dramático que desponta em cada ato humano, ato este 

                                                            
30 “Se Clóvis converte-se ao catolicismo, enquanto tantos reis bárbaros são arianos, é porque vê nisso 

uma ocasião de obter os favores do episcopado, onipotente na Gália, etc. Observe-se aqui que o 

motivo caracteriza-se como uma apreciação objetiva da situação (...). Todavia, esta apreciação 
objetiva só pode ser feita à luz de um fim pressuposto e nos limites de um projeto do Para-si rumo a 
este fim” (SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada, op. cit., p. 551). 

31 Ibidem, p. 548. 
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que passa ao largo de qualquer autonomia deliberativa. O autor de 
"O ser e o nada" será taxativo: “Mas, então, já não vemos mais por 

que reservar autonomia para a vontade”32. 
Portanto, a realidade é incapaz de orientar a ação humana 

justamente por ser o solo sobre o qual o homem se determina 
através da ação. Não há, deste modo, estruturas independentes do 
homem que o condicionem, mas um projeto que organiza as 
existências – homem e mundo – dentro dos limites estabelecidos 
unicamente pelo próprio projeto em curso. Sartre denominará esta 
estruturação em constante mutação de determinação gratuita33.  

O declínio da autonomia nos negócios humanos aponta 

para o termo inicial defendido por Sartre: a inexistência de uma 
essência ou estrutura humana. A deliberação voluntária apoia-se 
na convicção de que há estruturas suficientemente autônomas do 
homem, as quais a consciência poderia dispor livremente para 

definir sua ação. Contra o senso comum, Sartre defenderá que é só 
porque sou projeto que a escolha ganha relevância na ação. Na 
impossibilidade de reconhecer na escolha o ato inaugural da 
liberdade, a escolha retorna à cena na forma de uma escolha 
enquanto este ou aquele projeto de ser.  

A escolha, deste modo, está de acordo, não com uma 
decisão racional, mas sim com uma concretização circunstanciada 
na radical abertura que sou. Em outros termos, escolho porque sou 
este lançar-se constante no mundo, escolho não isto ou aquilo, 
mas, para que isto ou aquilo ganhe visibilidade. Em um meio em 
que a contingência é a regra, é preciso me escolher enquanto 
projeto, no reconhecimento de que a vida não comporta diretrizes 

a priori para o fazer humano34.  
                                                            
32 Ibidem, p. 547. 

33 “A injustificabilidade não é somente o reconhecimento subjetivo da contingência absoluta de nosso 

ser, mas ainda o da interiorização desta contingência e sua reassunção por nossa conta. Isso porque - 

como veremos - a escolha procedente da contingência do Em-si que ela nadifica transporta essa 
contingência ao plano da determinação gratuita do Para-si por si mesmo”. (Ibidem, p. 573). 

34 “Em suma, o mundo só dá conselhos se interrogado, e só podemos interrogá-lo para um fim bem 
determinado”. (ibidem, p. 554). 
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Cada ato contemplará um mundo de significações e de 
valores que resultará em um arranjo de acontecimentos vividos, 

remetidos a uma totalidade articulada com o projeto inicial. Por 
outro lado, graças a natureza do projeto de ser que constitui o 
para-si, a cada momento, bastará uma hesitação, uma simples 
escolha, para que haja uma transmutação do projeto inicial em 
projeto passado e ocorra, simultaneamente, o florescimento, no 
presente, de um outro projeto original que, em seu limite, 
reorganizará toda a situação atual em harmonia com um futuro 
por vir. 

Por causa desta natureza sui generis, Sartre chamará de 

paixão este portar-se desmedido do para-si: lançado, desprendido 
de si, sem meio termos e sem condições resolutas, a realidade 
humana funda-se nos limites da existência, ora ratificando-a, por 
vezes, transcendendo-a ruma a outro fim projetado, contudo, 

sempre na divisa de seu próprio projeto. Configura-se esta 
fragilidade profunda no seio da existência, este descompasso 
constituinte na integridade da condição humana: há, a todo 
momento, o risco da ruptura de projeto, fruto de uma ambiguidade 
ontológica35.   

A autonomia mostra-se estranha à realização humana na 
proporção em que a ambiguidade surge como expressão íntima do 
para-si. Posto em tais termos, a decisão não é a peça final de uma 
cadeia de fatos que se desenrola até atingir sua maturidade na 
forma de uma ação. Ao contrário, é imperioso que o homem aja, 
que uma possibilidade seja investida de sentido, para que surja o 
domínio próprio da deliberação. Logo, não há que se falar nem em 

determinação nem em deliberação no tocante à liberdade. A 
escolha, fruto da vontade ou da paixão, pouco importa, é uma 
negatividade cuja sua natureza está atrelada a uma irrealidade, a 

                                                            
35 “Esta mudança absoluta que nos ameaça do nosso nascimento à nossa morte permanece 

perpetuamente imprevisível e incompreensível. Mesmo se encararmos outras atitudes fundamentais 

como possíveis, jamais as consideramos a não ser pelo lado de fora, como os comportamentos do 
Outro.” (Ibidem, p. 573).  
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um desejo ainda em curso e sob o perigo iminente de mudança36. A 
decisão enquanto expressividade do projeto estará sempre ao sabor 

da realização cambaleante que é o homem, fazendo com que 
caduque noções como autonomia, deliberação ou racionalização37.     

Todavia, o problema não está restrito ao âmbito ontológico 
deste novo homem, deste futuro do homem a que se referia Francis 
Ponge38 : a análise do para-si aponta para uma questão que 
transcende a perspectiva ontológica e se põe no campo ético. Esta 
demanda decorre do caráter moral intrínseco a cada ato humano. 
Refletir a partir desta realidade humana crivada de processos 
temporais que abalam a crença em uma uniformidade consoladora 

é, em última análise, se deparar com as questões intersubjetivas no 
nível ético, repercutindo e amplificando o jogo intencional que 
aproxima a existência humana a um embate. 

A percepção da indeterminação humana conjugada com o 

desmantelamento de uma autonomia deliberativa é acompanhada 
da observação de que, ao agir, o homem transforma o mundo39. A 
intencionalidade impõe um transbordamento da precariedade 
humana para o mundo em que atua. Ao agir, um mundo inteiro é 
concebido e transformado, remetendo ao agente a 
responsabilidade por esta configuração de forças que ele media. 
Esta é a origem do caráter moral descrito por Sartre no final da 
obra de 1943 e pelo qual se compromete a elaborar um futuro 

                                                            
36 “Motivos e móbeis só têm sentido no interior de um conjunto projetado que é precisamente um 

conjunto de não-existentes. E este conjunto é, afinal, eu mesmo enquanto transcendência, eu mesmo 
na medida em que tenho de ser eu mesmo fora de mim.” (Ibidem, p. 541). 

37 Em 1945, na célebre conferência destinada ao público em geral, intitulada “O existencialismo é um 

humanismo", Sartre definirá assim este processo: “Você é livre, escolha, ou seja, invente”. (Idem. O 
existencialismo é um humanismo, op. cit., p. 38). 

38 Ibidem, p. 33. 

39 “É a velocidade do nosso automóvel, do nosso avião que organiza as grandes massas terrestres; a 

cada um dos nossos atos, o mundo nos revela uma face nova. Mas se sabemos que somos os 

detectores do ser, sabemos também que não somos os seus produtores”. (Idem. O que é a literatura? 
Trad. Carlos Felipe Moisés. 3ª edição. São Paulo: Ática, 2004, p. 34). 
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estudo40. Trata-se, de certa forma, de uma recuperação, em bases 
fenomenológicas, do problema kantiano impresso na discussão da 

insociável sociabilidade  característica do ser humano41.  
Sartre nos mostra que o homem se realiza neste perpétuo 

movimento entre o desprendimento e o engajamento. Contudo, 
este movimento não é nem concatenado nem sequencial; sua 
natureza é heterodoxa. Realiza-se unitariamente em termos 
ontológicos. Porém, seus efeitos, impressos nas ações humanas, 
oscilam ora para um ora para o outro. Estas faces irredutíveis não 
operam em conflito, instância que exigiria uma ordenação prévia 
para haver uma colisão de termos42. Ao contrário, o esforço é de 

mostrar que esta heterodoxia aponta não para indigência 
existencial, mas para o alvorecer do homem. Assim, a crítica à 
noção de autonomia configura-se, não como uma estratégia 
argumentativa, mas como consequência indelével da descrição 

libertadora desta condição ontológica.  
Por esta razão, é possível aproximar esta descrença na 

deliberação descrita em "O ser e o nada" à verdade expressa nas 
últimas palavras de Gerlach em "Os sequestrados de Altona" 
(1960). O reverso desta danação humana, desta ruina que nos 
torna possível, é uma existência completamente refratária a 
qualquer identidade, a qualquer possibilidade de uma 
autenticidade almejada. Este é o sentido da fragmentação unitária 
que caracteriza o homem, expressa na afirmação de que um e um 
são um43. São faces distintas de uma mesma realidade. Deste 
                                                            
40 “Como entender este ser que quer impor respeito, estar à distância de si? (…) Todas essas 
questões, que nos remetem à reflexão pura e não cúmplice, só podem encontrar sua resposta no 

terreno da moral. A elas dedicaremos uma próxima obra” (Idem. O ser e o nada, op. cit., p. 765).  

41 KANT, Immanuel. Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Trad. Rodrigo 
Naves e Ricardo R. Terra. São Paulo: Martins Fontes. 2004, pp. 8-10. 

42 Lógica exposta por Sartre na crítica à improbabilidade humana, defendida por Bataille em A 
experiência interior (Idem. Situações I, op. cit., pp. 163-164). 

43 “O século teria sido bom, se o homem não tivesse sido acossado pelo seu inimigo cruel, imemorial, 
pela espécie carnívora que tinha jurado a sua perda, pela besta sem pêlo e maligna - pelo homem. 

Um e um são um, eis o nosso mistério”. (Idem. Os sequestrados de Altona. Tradução de António 
Coimbra Martins. Sintra: Publicações Europa-América, 1963, p. 134). 
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modo, “eu é um outro” 44 porque “a jovem mais bela do mundo 
não pode dar mais do que tem”45.  

Finalmente, o homem, destituído de uma autonomia 
deliberativa, nada mais tem do que um mundo todo a ser 
descortinado de sua inteireza tediosa, pronto para ser 
transformado enquanto o homem desdobra-se nele e em si 
mesmo, numa alteridade relacional. Afinal, para Sartre, só por 
equívoco um é igual a um; no terreno movediço e esperançoso da 
realidade humana – a anunciada restituição husserliana46 –, um é 
sempre resultante de um mais um. 
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Diálogos 





A liberdade humana em Kant e Sartre 
Celestino Taperero Fernando1 

 

 
“O homem está constantemente fora de sim mesmo; é 

projetando-se e perdendo-se fora de si que ele faz o homem 
existir e por outro lado, é perseguindo fins transcendentes que ele 
é capaz de existir.”  

Jean-Paul Sartre 

 
Introdução 

 
Este artigo visa a uma confrontação entre o conceito de 

liberdade em Kant e em Sartre. Em um primeiro momento, trata-
se de explicitar o modo como Kant elabora o tema da liberdade no 
âmbito moral, a partir do projeto epistemológico crítico. Em 

seguida, busca-se uma avaliação e uma comparação do formalismo 

kantiano com o modelo proposto pelo existencialismo de Sartre.  
Não se trata de encontrar uma solução definitiva a esse 

conflito, mas de mostrar em que medida são possíveis algumas 
aproximações e de que modo as duas concepções se afastam uma 
da outra quanto ao tema da moralidade. 
 
1. A liberdade humana segundo Kant 

 
A filosofia kantiana tem como ponto de partida o 

problema epistêmico próprio de sua época, com intuito de explicar 
a origem do conhecimento e responder às necessidades da 
emergência da ciência moderna. Desde a crítica da epistemologia, 

na prerrogativa da explicação da metafisica da pessoa, a 
antropologia de Kant estabelece que o homem é fim de si.  

Para Kant, a liberdade é a capacidade de 

autodeterminação, dimensão prática que se encontra no princípio 
supremo da moralidade. O homem não está subordinado à 

                                                            
1 Mestrando em Filosofia (PUCRS) - bolsista da CAPES.  
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natureza, mas à liberdade. “A liberdade não se impõe como 
resultado, mas antes como causa de uma racionalidade 

específica”2: isto é a moralidade em Kant. Nesse sentido ainda, a 
vontade precede a liberdade. Para Kant, a consciência de um 
sujeito livre está ligada à vontade. Há uma coerção inevitável 
infligida a todas as inclinações, unicamente através da própria 
razão e que determina a vontade: o respeito pela lei.  

Ao contrário disso, o existencialismo parte de uma 
máxima segundo a qual o homem é que escolhe o que é, pois não 
existe o antes da sua escolha para se coisificar. Sartre apresenta o 
homem como ser indefinível (pois, para ele o homem não é, 

inicialmente, nada), enquanto Kant define o homem pela sua 
moralidade.  Na perspectiva da Fundamentação da Metafísica dos 
Costumes, Kant sustenta que: 

 
Autonomia da vontade é aquela sua propriedade graças à qual ela 
é para si mesma a sua lei (independentemente da natureza dos 
objetos do querer). O princípio da autonomia é portanto: não 

escolher senão de modo a que as máximas da escolha estejam 
incluídas simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal. 

Que esta regra prática seja um imperativo, quer dizer que a 
vontade de todo o ser racional esteja necessariamente ligada a ela 
como condição, é coisa que não pode demonstrar-se pela simples 

análise dos conceitos nela contidos, pois se trata de uma 
proposição sintética; teria que passar-se além do conhecimento 
dos objetos e entrar numa crítica do sujeito, isto é da razão 

prática pura; pois esta proposição sintética, que ordena 
apodicticamente, tem que poder reconhecer-se inteiramente a 

priori3. 

 

O determinismo e o libertarismo conduzem Kant a 
procurar compreender e esclarecer como seria possível o homem 
ter a liberdade como algo imprescindível na vida. Junto ao 
                                                            
2 HECK, José N. Liberdade em Kant: dois estudos. Porto Alegre: Movimento, 1983, p. 35. 

3 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 2008, p. 85.  
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determinista a liberdade é impossível, pois, segundo ele, no 
domínio dos fenômenos, que é o reino da natureza, há um 

completo determinismo. Para Kant, porém, a liberdade é moral 
dentro da razão humana e não fisicamente, como algo sensível. “A 
justificação do imperativo categórico passa pela explicitação da 
concepção da liberdade em Kant e da sua relação com a lei moral 
[...] o homem só é livre quando cumpre com a lei moral que ele 
mesmo se dá”4. 

Dessa forma, a liberdade seria um grande exercício que a 
pessoa faz na união da razão prática e teórica. A liberdade não é 
uma ideia especulativa, pois ela é uma consciência conclusiva entre 

a teoria e prática.  
Kant vê a razão como uma verdadeira liberdade positiva. 

A autonomia é a razão da liberdade e fundamenta a dignidade no 
homem. “Autonomia é, pois o fundamento da dignidade da 

natureza humana e de toda a natureza racional”5.  
 
A moralidade é, pois a relação das ações com a autonomia da 
vontade, isto é, com a legislação universal possível por meio das 

suas máximas (...). A ação que possa concordar com a autonomia 
da vontade é permitida; a que com ela não concorde é proibida6. 

 

A lei moral, na forma do imperativo categórico e do 
imperativo hipotético, torna-se um principio crítico da moral 
contra o abuso do homem contra o homem. A liberdade, a própria 
autonomia da razão, edita a lei, ou seja, a liberdade é a sustentação 
e a possibilidade da lei.  

Na Crítica da razão pura, Kant afirma que a razão é a 

condição permanente de todas as ações voluntárias, pelas quais o 
homem se manifesta. Cada uma delas está determinada no 

                                                            
4 WEBER, Thadeu. Ética e filosofia de direito: autonomia e dignidade humana. Petrópolis: Vozes, 
2013, p. 12-17. 

5 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes, op. cit., p. 79. 

6 Ibidem, p. 84. 
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carácter empírico do homem ainda antes de acontecer. A 
experiência mostra que nós somos livres, por isso devemos ser 

mais do que fenomenais. “O nosso numenal que é fonte do livre 
arbítrio e permite a atuação moral. Para ele só os agentes que são 
capazes de ponderar racionalmente as suas escolhas se podem 
considerar livres”7. É desta capacidade humana, da autonomia da 
razão, que o dever incondicional do imperativo categórico e o dever 
contextualizado na relação dos meios a fins é pensada.  

Para agir moralmente conforme ao dever em cada 
circunstância, é preciso tratar o outro e a si mesmo sempre 
também como um fim, e nunca apenas como um meio. Para 

Thadeu Weber, tratar uma pessoa apenas como meio equivale a 
impedi-la de consentir com o modo como será tratada. 

 
É possível tratar uma pessoa como meio desde que ela expresse 
seu consentimento, ou seja, desde que concorde com a ação do 

outro e que, ao mesmo tempo, tenha conhecimento da intenção 
presente na própria ação8. 

 

A centralidade da figura do sujeito reúne Kant e Hegel no 
que diz respeito à determinação da realidade, mas eles se separam 
na medida em que o sujeito kantiano reconhece o objeto e, 
diferentemente de Hegel, não se reconhece aí. Tal separação é 
explorada por Hegel, em sua análise do conceito de liberdade em 
Kant. Para Hegel, a liberdade em Kant não passa de uma abstração, 
enquanto não se deixa determinar.9 Segundo Hegel, a lei é mais do 
que uma referência formal. Sem a lei enquanto determinação 
histórica, a liberdade permanece uma intenção sem jamais atingir 

o status necessário de realidade entre os homens. Afirma Hegel em 
sua filosofia que “a liberdade é a síntese especulativo-racional por 
excelência do pensamento histórico, em vista dela todo se 

                                                            
7 ABBAGAGNANO, N. História de filosofia. São Paulo: Martin Fontes, 2003, p. 275. 

8 WEBER, Thadeu. Ética e filosofia de direito: autonomia e dignidade humana, op. cit, p. 19. 

9 DE ALMEIDA, Fernando José. Sartre, é proibido proibir. São Paulo: FTD, 1988, p. 70.     
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reconhecem verdadeiramente já que tudo o que for possível 
imaginar como negativo antecederá o momento da sua 

manifestação”10. 
Retornando a Kant através da resposta rawlsiana, a 

liberdade é a faculdade humana de construir, julgar e validar uma 
concepção de bem de forma racional e razoável, baseando-se na 
reivindicação válida que se autentica com uma moral 
compartilhável para todos os membros da sociedade. A liberdade é 
a capacidade dos homens conviverem entre eles, no espaço público 
onde todos têm acesso a manifestar a sua liberdade. Kant ele 
mesmo defende a liberdade como condição para a constituição da 

comunidade no seu artigo Paz perpétua e outros opúsculos:  
 
Ninguém pode me constranger a ser feliz à sua maneira (como 
ele concebe o bem-estar dos outros homens), mas a cada um é 

permitido buscar a sua felicidade pela via que lhe parecer boa, 
contanto não cause dano a liberdade dos outros (isto é, ao direito 
do outrem) aspirarem a um fim semelhante, e que pode coexistir 

com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal possível11. 

 
A partir do formalismo moral, Kant apresenta a liberdade 

como a dimensão propriamente humana, responsável pelo 
reconhecimento racional e universal da lei moral, bem como 
condição para a vida em sociedade. 
 
2. A liberdade humana segundo Sartre 

 

A filosofia de Sartre também investiga os fundamentos de 

uma ética da liberdade. Apesar de o filósofo francês ter rejeitado 

toda e qualquer heteronomia, ele sinaliza para a universalização da 
liberdade, que obriga à responsabilidade com todos os outros os 
homens. A teoria da liberdade oferecida pela fenomenologia 

                                                            
10 HECK, José N. A liberdade em Kant: dois estados, op. cit., p. 82. 

11 KANT, Immanuel. Paz perpétua e outros opúsculos. Lisboa: Edições 70,  2008,  p. 75. 
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existencial tenta, porém, desmitificar o livre-arbítrio, mostrando 
que a liberdade é a única característica intrínseca e necessária da 

condição humana. “Uma caraterística que é diretamente 
subentendida pela natureza da consciência como o ser-para-si”12.  

A consciência de si, o para-si em Sartre, tem uma 
semelhança com o cogito de Descartes. E o plano concreto da 
pessoa não se distancia muito da questão kantiana de autonomia e 
dignidade humana, o sujeito como o fim de si mesmo na sua 
filosofia prática. 

Sartre desenvolveu a filosofia existencialista cujo lema é: 
"A existência precede a essência". Nessa perspectiva, sustenta-se 

que a existência é que nos faz chegar às coisas. A liberdade é um 
poder absolutamente incondicional ao qual se liga a vontade, 
quaisquer que sejam as circunstâncias. Assim, o homem como ser 
livre “será aquilo que segundo a existência ele se conceber, como 

ele o quiser e para quem ele se fizer”13.  
Enquanto na filosofia kantiana, o cogito está na razão, de 

modo que só podemos chegar às coisas com base da razão – o que 
Kant chamou de entendimento – Sartre sustenta que a existência é 
a fonte para se chegar às coisas e que o cogito está dentro da 
capacidade que homem tem de escolher. O eu penso da filosofia 
cartesiana de Descartes é o fundamento da sua solidão. “O homem 
nada é além do que ele se faz”14. Sartre tece esse argumento para 
explicar que o homem é um projeto de si mesmo, ele que valida a 
sua existência como ser não predestino, nem com pecado original, 
como dizia Santo Agostinho. 

 
Consciência de si não reflexiva; como a consciência de si refletida 

é intermitente, seria, de fato, admitir entre os momentos de 
reflexão o absurdo de uma consciência inconsciente. Em outras 

                                                            
12 COX, Gary. Compreender Sartre. Tradução de Hélio Magri Filho. Rio de Janeiro: Vozes, 2007, p. 85.  

13 ROHDEN, Valério. Interesse da razão e liberdade. São Paulo: Ática, 1981, p. 112. 

14 SARTRE, Jean-Paul. O que é a subjetividade? Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2015. p.19. 
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palavras, a consciência de si não é o conhecimento de si. O ter-de-
ser é o modo de ser da consciência, que é assim um existente. O 

sujeito é, já a consciência não é conduzida por nenhum ser, 
porque ela é, explica Sartre, um absoluto, um absoluto de 

existência. A consciência não é de modo algum a consciência de 
um sujeito. Se assim fosse, ela só teria a função de refletir o ser 
do sujeito (na filosofia do sujeito, a consciência de si é 

necessariamente uma consciência de si refletida, isto é, uma 
consciência que retorna ao ser do sujeito). A consciência não é a 
consciência de um sujeito porque, na ordem conceptual elaborada 

por Sartre, a consciência vem substituir o conceito de sujeito15. 

 
Em relação à consciência, Sartre afirma que “a liberdade 

[do homem] tem que ser compreendida como possibilidade de 
produzir a partir de si mesmo motivos e objetos, como os quais a 
vontade então pode relacionar-se” 16 . Nesse sentido, Sartre 
rearticula a razão prática de Kant ao nível de uma problemática em 

que qualquer concessão ao formalismo se afigura como traição à 
causa da liberdade. Entretanto, a liberdade existencial é uma 
realidade por demais quebradiça quando não suporta a 

argumentação racional a seu favor. Se “os homens estão 
realimente condenados a ser livres, então é ainda a razão que os 
pode convencer de que tal condição é melhor do que qualquer 
outra”17. Essa seria a tese de Kant contra Sartre. 

O homem projeta ser. Sendo assim, é possível defender 
que a liberdade está na vontade, como parte constituinte da 
consciência. Por sua vez “a consciência põe, desvela e reconhece os 
valores”18. Nesse sentido, o presente como abertura de sentido é a 
presença do para- si.  

 

                                                            
15 Ibidem, p. 11. 

16 ROHDEN, Valério. Interesse da razão e liberdade, op. cit. 

17 HECK, José N. Liberdade em Kant: dois estudos, op. cit., p. 17. 

18 CASTRO, Fabio Caprio de. A ética de Sartre. São Paulo: Loyola, 2016, p. 195.  
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O para-si é nada em si mesmo; é nada no presente (...) o futuro e 
o passado estão inertemente relacionados, eles requerem 

necessariamente um ao outro. A liberdade no para-si consiste 
nesta perpétua abertura das possibilidades do ser19.  

 
Sartre insiste em afirmar que o “homem não é um ser 

totalmente fixo no mundo, mas que está nele dinamicamente: 
como ser-consciência-no-mundo [...] o para si é uma realidade 
indeterminada; um ser cuja a existência está sempre para se tornar 
plenitude (si mesmo)”20. 

É notório que nem Kant nem Sartre são pioneiros em 
fundamentar a liberdade como algo necessário e indispensável 
para o homem. Sócrates definia a liberdade como a capacidade que 
o homem tem de dominar seus sentimentos, seus pensamentos, a 
si próprio, ou seja, autodomínio. A liberdade define-se em relação a 
um fim, nunca sendo um fim em si, o homem luta para conquistar 

a liberdade.  
A “liberdade humana em Sartre exige um método 

apropriado, por sua vez, com a liberdade o bem e o mal 
desaparecem”.21 Para Sartre as ideias do bem e do mal fundam-se 
na ilusão do destino e da fatalidade, servindo como confronto 
moral, entretanto a liberdade é incompatível com as ideias de bem 
e de mal. 

Em relação ao propósito kantiano, Sartre desenvolve uma 
nova dinâmica da subjetividade da liberdade:  

 

o homem é livre, o homem é liberdade. Essa afirmação carrega e 
exprime uma rejeição ao determinismo gerado pelas ciências 

humanas, que pensam o homem como resultado ou produto de 

                                                            
19 COX, Gary. Compreender Sartre. Tradução de Hélio Magri Filho. Rio de Janeiro: Petrópolis, 2007, 
p. 89. 

20 MELO, Nélio viera. A escolha de si como escolha de outro; liberdade e alteridade em Sartre. Recife: 
INSAF, 2003, p. 53. 

21 CASTRO, Fabio Caprio de. A ética de Sartre, op. cit. , 2016, p.26. 
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forças e processos que agem sobre indivíduos (...) esta rejeição ao 
determinismo dizendo que o homem está condenado a ser livre.22 

 

A rejeição ao determinismo aproxima-se de Kant. Porém, 
Sartre recusa a posição kantiana do homem a priori.  

 
Nós queremos a liberdade para liberdade e através de cada 
circunstância particular. E, querendo a liberdade descobrimos 

que ela depende inteiramente da liberdade dos outros, e que a 
liberdade dos outros depende da nossa.23 
 

Para Sartre “a liberdade como definição do homem não 
depende de outrem, mas, desde que existe engajamento, eu sou 
obrigado a querer, ao mesmo tempo, (...) a liberdade de outro; e 
não posso ter como fim a minha liberdade sem ter a dos outros 
como fim”24.  

Sartre mostra a necessidade da consideração do outro 
como condição que invade a liberdade humana porque enquanto 
eu me considero livre devo ter em consideração o meu próximo. 
Aqui Sartre parece se aproximar do conceito de dignidade humana 
kantiana, quando concorda com a ideia da participação do outro, 
apesar de não falar de consentimento. 

Entretanto, para Sartre “o ser do homem como sujeito 
autônomo e livre é um ser que se pertence a si mesmo, é um eu, 
uma pessoa, um ser que subsiste a si, mesmo (...) a liberdade é o 
mesmo que a consciência de ser-no-mundo, ato de escolher a si 
como o projeto existencial, condição que se realiza de modo 

situado, se que seja determinado, se não pelo próprio sujeito”25. 

                                                            
22 MELO, Nélio viera. A escolha de si como escolha de outro; liberdade e alteridade em Sartre, op. cit., 
p. 53. 

23 SARTRE, Jean-Paul. A crítica da razão dialética. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 40. 

24 Ibidem. 

25MELO, Nélio viera. A escolha de si como escolha de outro; liberdade e alteridade em Sartre, op. cit., 
p. 53-54.  
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Em Kant, a liberdade é “chave da autonomia, porque unicamente 
ela contém a condição pela qual um ente que age racionalmente 

pode tomar as leis morais determinação da própria vontade”26. 
Para Sartre, o homem como projeto não deve se confundir 

com a vontade, que é uma entidade abstrata, ainda que ele possa 
revestir uma forma voluntária em certas circunstâncias. Essa 
relação imediata, para além dos elementos dados e constituídos, 
com o outro, é a sua estrutura própria: 

 

Essa perpétua produção de si próprio pelo trabalho e pelas práxis, 
é a nossa estrutura própria, nem sendo uma vontade tampouco é 

uma carência ou uma paixão ou como o mais abstrato do nosso 
pensamento participam dessa estrutura; estão sempre fora de si 
mesmo em direção a o que chamamos de existência27.  

 
Diferentemente da filosofia de Kant, onde a liberdade é ato 

prático e todos os homens têm liberdade como algo natural, Sartre 
não aceita a liberdade natural do homem, porque o homem é 
futuro do homem, por sua vez a liberdade é fato que depende do 
próprio homem. Isso quer dizer que o homem escolhe o que quer 
ser.  

O homem é para si mesmo e para com os outros 
insignificantes, já que nunca se pode compreender o menor dos 
seus gestos sem superar o presente puro e explicá-lo pelo futuro. 
Esta visão sartriana retoma o ser o humano na angústia da sua 
própria vida, no medo de encará-la como tal.  

Enquanto Kant parte da autonomia e do dever para 
chegar à liberdade, Sartre parte de uma consciência existencial 

para chegar ao conceito de liberdade. A liberdade estaria ligada ao 
poder de escolha incondicional que o homem faz do seu ser e de 
seu mundo. É como se estivéssemos condenados à liberdade. 

                                                            
26 ROHDEN, Valério. Interesse da razão e liberdade, op. cit., p.131. 

27 MONTINHO, Luiz Damon. Sartre; existencialismo e liberdade. São Paulo: Moderna, 1995, p. 108. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 169 

 

O projeto filosófico sartriano mostra a existência do 
homem no mundo como um fenômeno que valida o seu próprio 

ser como tal. O homem é antes de tudo, o seu fazer-se; é o que 
escolheu para si mesmo; é a soma dos seus atos, é um projeto 
indefinido de liberdade. 

Para chegar à liberdade-projeto, o caminho é feito pela 
ação.  

 

A ação como conceito contém vários significados, que Sartre 
hierarquiza e dá o seguinte sentido: atualizar e modificar a figura 
deste mundo, dispor de meios com vistas a um fim, produzir um 

complexo instrumental e organizado de tal modo que, por uma 
série de encandeamento e reflexões, a modificação alcançada em 

um dos encandeamentos traga modificações dispostas em toda 
série e, para terminar, produz um fim previsto28. 
 

Sartre declara que qualquer ato de escolha tem uma 
intenção, não existe alguém que faz uma escolha sem motivo nem 
fim, toda escolha tem um valor de si pelo sujeito que a faz.  

Em Sartre, para ser motivo, o motivo deve ser 
experimentado como tal.  

 
É o para-si que confere e delibera o valor de móvel ou de 

motivo[...] motivo, móvel e fim são apenas negatividades, não 
existentes, que só têm sentido no interior de um conjunto 
projetado em vista da modificação da realidade.29 

 

Para Sartre não existe a liberdade pura; pois a liberdade 
preexiste à relação necessária na qual aparece como os outros dois 
termos. “A liberdade pura, porém, é ininteligível e não se vê com 

esse nada poderia ter produzido alguma coisa, a liberdade pura 

                                                            
28 MELO, Nélio viera. A escolha de si como escolha de outro; liberdade e alteridade em Sartre, op. cit., 
p. 55. 

29 Ibidem. 
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não existe nem tampouco existe o homem ou curvo”30. Esta 
passagem sartriana discorda absolutamente da ideia da liberdade 

pura defendida por Kant. Aliás, Kant afirma que a liberdade é uma 
realidade puramente prática e não especulativa porque este é o 
fruto da razão humana cuja essa razão é prática justificado por 
princípio supremo da moralidade.   

No segundo volume da obra Os Caminhos da Liberdade - 
O Sursis, Sartre traz com clareza e evidência o modo como a 
liberdade é vivida e comprometida em um contexto sócio-histórico, 
pois os acontecimentos e destinos humanos se entrelaçam e 
interdependem. Para Sartre a liberdade é ato de responsabilidade 

com o mundo e, como afirma Nélio V. Melo, “o homem não é mais 
um indivíduo isolado; o homem está comprometido, dos pés à 
cabeça, embora não o queira (...) a liberdade está no facto de tomar 
a consciência desta responsabilidade e do seu agir”.31 

 
Cada outro é outro que não é ele próprio e que não os outros na 
medida em que suas relações constituem-no e constitui os outros 

em conformidade com uma regra objetiva, prática e inerente da 
alteridade (ou particularização formal dessa alteridade)32.  

 

O “outro” sartriano para Kant é a autodeterminação no 
princípio da moralidade, que deságua na dignidade humana com o 
consentimento. Kant afirma que a liberdade é um bem primário 
que está em todo o homem e incondicional, porque a mesma faz 
com que o homem tenha uma autonomia de si assim para com 
sociedade através dos princípios morais. Para Sartre, porém, “a 
liberdade nem se quer é uma faculdade distinta e autônoma, 

implicitamente, é apenas um atributo ou propriedade da vontade, a 
qual, por sua vez não passa de um nome com que se designa o 

                                                            
30 JOLIVET, Régis. Sartre ou a teologia do absurdo. Tradução de Carlos Lopes de Mato. São Paulo 
1968, p. 91.  

31 MELO, Nélio viera. A escolha de si como escolha de outro; liberdade e alteridade em Sartre. INSAF, 
brasil, 2003, p.72. 

32SARTRE, Jean-Paul. A crítica da razão dialética, op. cit., p. 37. 
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apetite do bem racional, a liberdade somente existe como objeto”33 
não o fato da autonomia, como defendia Kant na sua filosofia 

prática. 
Entretanto, Sartre vai além e afirma a responsabilidade da 

liberdade pela liberdade humana. O homem escolhe o que quer ser 
livremente, mas essa liberdade de escolha é o fundamento da 
tarefa de autoconsciência do outro, neste contexto a filosofia 
existencialista estabelece uma harmonia entre liberdade e ato, e 
essa harmonia é responsável pelo ato de escolha de uma dada 
situação. 

O homem é livre; “a sua liberdade não é fundada em nada 

que o antecede, porque o seu ser está perpetuamente em questão, 
o homem é um ser pelo qual seu próprio ser vem a ser (...) a 
liberdade sempre em questão-ato, que orienta, também o 
problema da moral e do valor”34. 

A existência desse compromisso entre a minha liberdade 
com a do outro sustenta a condenação da nossa liberdade35 e faz 
com que não possamos tomar a nossa liberdade como fim sem 
considerarmos também como fim a liberdade de todos os outros. 
 
Considerações finais  

 
Na filosofia existencialista, a existência precede a essência 

do homem e a torna possível: a essência do ser humano acha-se 
em suspenso na liberdade. Logo, aquilo que chamamos liberdade 
não pode se diferenciar do ser da “realidade humana”. A 
subjetividade agente é escolha do sujeito. O homem não é primeiro 

                                                            
33 JOLIVET, Régis. Sartre ou a teologia do absurdo. Tradução de Carlos Lopes de Mato, Lisboa: 
Herder, 1968, p. 91. 

34 MELO, Nélio viera. A escolha de si como escolha de outro; liberdade e alteridade em Sartre, op. cit., 
p.72.  

35 MÉSZÁROS, István. A obra de Sartre: busca da liberdade e desafio da história. Tradução de 
Rogério Bettoni. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 148.  



172 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

para ser livre depois: não há diferença entre o ser do homem e seu 
“ser livre”36.  

Com Sartre se inaugura uma nova visão de liberdade 
humana, pois para ele o homem é liberdade e está condenado à 
liberdade. Para Sartre não existe a liberdade no sentido exterior 
nem interior porque ela condiciona e é condicionada pela liberdade 
dos outros. A implicação ética de um tal princípio encontra-se na 
responsabilidade do homem para com o seu ser e o ser dos 
outros.37    

Embora diferentemente do formalismo da lei moral 
kantiana, há algo em Sartre que se aproxima da definição do 

conteúdo da minha liberdade sem prejudicar a subjetividade do 
outro. O respeito da liberdade do outro em Kant é transformado 
em Sartre no fato que, ao dar significado à existência, envolvo a 
mim e a todos os outros. Quando penso em definir a liberdade 

estarei a carregar comigo mesmo as outras liberdades, nesse caso a 
liberdade dos outros. 
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Sartre e Hare - O existencialismo sob 
uma perspectiva metaética 

Luã Nogueira Jung1 
 

Em sua célebre conferência “O existencialismo é um 
humanismo”, de 1945, Sartre busca responder às críticas realizadas 
à “escola existencialista”. Tais críticas são oriundas de duas 

vertentes distintas de pensamento: de um lado, Sartre enfrenta 
algumas críticas de marxistas, no sentido de que, como o 
existencialismo parte, “dizem os comunistas, da subjetividade 
pura, quer dizer, do ‘eu penso’ cartesiano, quer dizer, ainda, do 
momento em que o homem se atinge na sua solidão”, ele seria 
incapaz “por consequência, de regressar à solidariedade com os 
homens que existem fora de mim e que não posso atingir no 
cogito”2. De outro lado, Sartre visa responder às críticas de 

católicos, que censuram os existencialistas por negarem “a 
realidade e o lado sério dos empreendimentos humanos, visto que, 
se suprirmos os mandamentos de Deus e os valores inscritos na 
eternidade, só nos resta a estrita gratuidade, podendo assim cada 
qual fazer o que lhe apetecer, e não podendo, pois, do seu ponto de 
vista, condenar os pontos de vista e os atos dos outros”3. Para 
responder a tais críticas, Sartre expõe de maneira sintética alguns 
pressupostos do que se pode entender por existencialismo e, destes 
pressupostos, extrai algumas consequências desta maneira de 
compreender a condição humana.  

No que concerne a este texto, revisarei brevemente os 
referidos pressupostos do pensamento existencialista apresentados 
em O existencialismo é um humanismo e analisarei de forma crítica 

algumas das consequências apresentadas por Sartre no referido 

texto no âmbito da metaética. Por metaética, entenda-se a postura 
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3 Ibidem. 



176 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

filosófica de origem primordialmente analítica e desenvolvida ao 
longo do século XX, para a qual há uma distinção entre os 

problemas morais práticos, de primeira ordem, tal como as 
grandes questões acerca da justiça ou eticidade de práticas 
individuais ou coletivas, e os problemas especificamente teóricos, 
de segunda ordem, ou seja, os questionamentos acerca da 
possibilidade de objetividade de afirmações morais, a sua estrutura 
lógica e linguística e a possibilidade de conhecermos afirmações 
morais verdadeiras.  

Nesse sentido, argumentarei que a concepção moral 
defendida por Sartre possui aspectos análogos que a aproximam da 

corrente metaética denominada como prescritivismo universal, da 
qual o filósofo inglês R. M. Hare é um grande expoente. A obra de 
R. M. Hare influenciou sobremaneira diversas teorias morais do 
século XX, principalmente no âmbito da filosofia analítica ou 

anglo-americana de maneira geral. Portanto, a partir de uma breve 
comparação, que deverá ser feita com toda a ressalva possível, 
tendo-se em vista as diferentes tradições a partir das quais Sartre e 
Hare desenvolveram os seus pensamentos, será possível identificar 
os pressupostos metaéticos contidos em O existencialismo é um 
humanismo e, ao fim, perceber como eles se relacionam com o 
assim chamado prescritivismo universal.  

 
1. Aspectos metaéticos de O existencialismo é um humanismo 

 
Não há slogan que melhor defina a proposta de Sartre no 

texto objeto deste trabalho do que a frase formulada pelo próprio 

autor, de que “a existência precede a essência”. Com esta 
afirmação, Sartre busca sintetizar o seu “existencialismo ateu” que 
toma como ponto de partida ontológico a liberdade do homem em 

detrimento de qualquer pré-condicionamento, seja divino, natural 
ou social. O homem, nesse sentido, não é algo que vive a partir de e 
para um propósito fixo, mas, ao contrário, um ser que se auto-
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realiza ao projetar-se constantemente no horizonte temporal, ou 
seja, que escolhe aquilo que quer ser a cada instante.   

Como exemplo, Sartre compara a situação do homem com 
a de outros objetos fabricados, como um livro ou um corta-papel:  

 
Tal objeto foi fabricado por um artífice que se inspirou de um 

conceito; ele reportou-se ao conceito do corta-papel, e igualmente 
uma técnica prévia de produção que faz parte do conceito, e que é 
no fundo uma receita. Assim, o corta-papel é ao mesmo tempo 

um objeto que se produz de uma certa maneira e que, por outro 
lado, tem uma utilidade definida, e não é possível imaginar um 
homem que produzisse um corta-papel sem saber para que há de 

servir tal objeto. Diremos, pois, que, para o corta-papel, a 
essência – quer dizer, o conjunto de receitas e de características 

que permitem produzi-lo e defini-lo – precede a existência: e 
assim a presença, frente a mim, de tal corta-papel ou de tal livro 
está bem determinada.4 

 
Em relação ao homem, para o qual a existência precede a 

essência, Sartre sintetiza no sentido de que “o homem 
primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e só depois se 
define”5. Para Sartre, todavia, este abandono, esta ausência de um 
projeto (teológico ou laico) originário ou de valores “inscritos num 
céu inteligível”, que definam o homem e os seus objetivos, não leva 
a humanidade à “gratuidade”, tal qual afirma a crítica católica. 
Nesse sentido, Sartre se interroga: “Mas que queremos dizer nós 
com isso, senão que o homem tem uma dignidade maior do que 
uma pedra ou uma mesa?”6. Por outro lado, afirmar que a 
existência precede a essência e, assim, “que temos que partir da 

subjetividade”, não faria do existencialismo uma filosofia 
individualista ou burguesa, que deixa de reconhecer o valor da 
solidariedade para o desenvolvimento humano. Para rebater a 

                                                            
4 Ibidem, p. 11. 

5 Ibidem, p. 12. 

6 Ibidem. 
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crítica comunista, neste aspecto, Sartre estabelece dois sentidos 
distintos de subjetivismo: 

 
Subjetivismo quer dizer, por um lado, escolha do sujeito 

individual por si próprio; e por outro, impossibilidade para o 
homem de superar a subjetividade humana. É o segundo sentido 
que é o sentido profundo do existencialismo. Quando dizemos 

que o homem se escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós 
se escolhe a si próprio; mas com isso queremos também dizer 
que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os homens.7  

 

Em síntese, para Sartre, não há valores a priori, eternos, 
que determinem o que e como o homem deve ser, cabendo a ele, a 
partir da liberdade a qual ele é condenado, decidir a cada 
circunstância e época de sua vida a maneira correta de se viver. 
Concomitantemente, “escolher ser isto ou aquilo é afirmar ao 

mesmo tempo o valor do que escolhemos, porque nunc podemos 
escolher o mal, o que escolhemos é sempre o bem, e nada pode ser 
bom para nós sem que o seja para todos”8. Como afirma Sartre, “o 
homem pode nascer escravo numa sociedade pagã ou senhor 

feudal ou proletário. Mas o que não varia é a necessidade para ele 
de estar no mundo, de lutar, de viver com os outros e de ser 
mortal”9. Portanto, esta condição intersubjetiva de desamparo e de 
“ser-para-a-liberdade” faz com que cada escolha pessoal sobre 
como viver acabe por transcender o nível individual em que é feita, 
tornando-se uma declaração universal de princípios e valores: 
“Assim sou responsável por mim e por todos, e crio uma certa 
imagem do homem por mim escolhida; escolhendo-me, escolho o 
homem”.10 

                                                            
7 Ibidem. 

8 Ibidem, p. 13. 

9 Ibidem, p. 22. 

10 Ibidem, p. 13. 
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A consciência do desamparo e a responsabilidade assumida 
por aquele que sabe que cada escolha individual representa, 

mesmo que simbolicamente, uma prescrição para toda a 
humanidade, leva-o ao sentimento de angústia, ou seja, “o homem 
ligado por um compromisso e que se dá conta de que não é apenas 
aquele que escolhe ser, mas de que é também um legislador pronto 
a escolher, ao mesmo tempo que a si próprio, a humanidade 
inteira, não poderia escapar ao sentimento da sua total e profunda 
responsabilidade”11. 

Dos argumentos de Sartre, que aqui são revisados 
brevissimamente, podemos extrair dois principais pontos a partir 

dos quais é possível delinear a teoria moral presente, ainda que 
não expressamente, no texto em comento. Tais pontos, de acordo 
com o exposto, são (i) não existem valores objetivos que guiem a 
conduta humana, cabendo a cada indivíduo, em cada circunstância, 

decidir o que é o bem e como se deve agir em relação a ele; (ii) a 
liberdade, que obriga o indivíduo a escolher para si como deve 
viver, enquanto elemento existencial e, portanto, universal, obriga-
o, também, a ter consciência de que o bem que escolhe para si é o 
bem para toda a humanidade.  

A tese sustentada por Sartre em O existencialismo é um 
humanismo apresenta, todavia, dois aspectos que, pelo menos à 
primeira vista, não são de todo compatíveis: de um lado, 
constatamos a defesa do relativismo e, de outro, a defesa do 
universalismo ético ou moral. Afinal, é possível ou coerente 
afirmar que a ética ou a moral é relativa (não objetiva) e, 
concomitantemente, universal? Como pretendo expor, há 

semelhanças marcantes entre o que já foi apresentado a respeito 
do texto de Sartre e a postura metaética denominada 
“prescritivismo universal”. Nesse sentido, a partir de uma síntese e 

comparação da concepção de Sartre com a tese metaética de R.M. 
Hare, tentarei expor que a concepção moral delineada por Sartre 

                                                            
11 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo, op. cit., p. 13. 
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não é apenas consistente, ao contrário do que pode parecer 
inicialmente, como amplamente difundida no ambiente filosófico, 

principalmente de origem analítica.  
No âmbito da metaética, há duas grandes correntes 

teóricas em que se situam diferentes concepções. De um lado, 
temos o cognitivismo moral, para o qual, na maioria das vezes, 
valores morais integram a realidade e podem ser conhecidos por 
nossas mentes. De outro lado, há o não-cognitivismo, segundo o 
qual não existem valores dados e as regras de conduta são 
projeções humanas sobre a realidade. Como delineado, tais 
denominações são grandes guarda-chuvas abrangendo diferentes 

concepções que, embora possam ser ao mesmo tempo classificadas 
como cognitivistas ou não-cognitivistas, não guardam 
necessariamente semelhanças mais específicas.  

No âmbito do não-cognitivismo, corrente à qual, ao que 

tudo indica, podemos associar a concepção moral incipiente 
defendida por Sartre em O existencialismo é um humanismo, 
encontramos a teoria moral denominada como emotivismo. Para 
os autores considerados emotivistas, afirmações éticas ou morais 
não possuem qualquer conteúdo cognoscível, apto à verdade ou 
falsidade, assim como qualquer estrutura lógica ou linguística que 
lhes atribua parâmetros de racionalidade. Isso porque, para esta 
concepção, crenças morais são estritamente relativas, quer dizer, 
não passam de exortações a respeito daquilo que sentimos diante 
de determinados fatos.  

Diante das breves considerações anteriormente realizadas, 
podemos concluir que, embora a teoria moral (implícita) em O 

existencialismo é um humanismo compartilhe com o emotivismo a 
defesa de que valores morais não existem fora da subjetividade 
humana – não são objetos -, o existencialismo proposto por Sartre 

é incompatível com o emotivismo no que tange ao seu segundo 
pressuposto – de que as escolhas morais de um indivíduo 
representam, ainda que simbolicamente, a idealização deste 

indivíduo acerca de como toda a humanidade deveria se portar em 
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dada circunstância. Isso porque, para o emotivismo, crenças 
morais não são dotadas de qualquer pretensão intersubjetiva: uma 

vez que representam reações emocionais de cada indivíduo a um 
fato com o qual se depara, dizem respeito única e exclusivamente à 
maneira como o indivíduo em questão, condicionado por fatores 
psicológicos, culturais e sociais, reage. Nesse sentido, a diferença 
entre a tese de Sartre e o tipo de relativismo moral proposto por 
teses como o emotivismo é sintetizada por George C. Kerner: 

 

Para Sartre, a ética - isto é, o que é certo ou errado em nossa 
conduta, e o que dá sentido às nossas vidas - é subjetivo. No 

entanto, isso pode ser facilmente confundido com o relativismo 
radical - a visão de que o jeito certo de agir e viver depende do 
tipo de indivíduo e dos tipos de circunstâncias pessoais em que se 

encontra. Se você se lembra do que foi dito na introdução, você 
percebeu imediatamente que isso não é subjetivismo, mas uma 
forma degenerada de objetivismo. O que essa visão nega não é a 

objetividade, mas a universalidade da ética. Ela diz que o que é 
moralmente correto ou errado é objetivo, mas relativo aos 
indivíduos e suas circunstâncias. É uma visão que trivializa a vida 

humana. (...) O existencialismo é uma visão totalmente diferente. 
Nega que o que é definitivamente o certo ou o bem, ou o que faz 

com que a vida valha a pena e a torna significativa, é relativo. A 
única coisa em que o existencialista concorda com o relativista é 
que não existem regras universais objetivas. Sua visão é, como já 

vimos, o universalismo subjetivo. Sua tese central é que nossas 
escolhas subjetivas têm uma importação universal. A correção 
das minhas escolhas finais não é relativa ao meu "perfil 

psicológico". O que importa é a forma como eu escolho estar no 
mundo. As escolhas que faço são feitas em vista de seu significado 

universal. Nós entendemos e julgamos o que fazemos, e o que os 
outros fazem, porque compartilhamos a condição humana 
universal. Não obstante, a universalidade da condição humana 

não nos dá resposta à questão do que devemos fazer na 
concretização de nossas vidas individuais. Ela simplesmente 
confere relevância a esta questão.12  

                                                            
12 KERNER, George K.  Three philosophical moralists: Mill, Kant, and Sartre. Oxford: Clarendon 
Press, 1990, tradução livre, p. 193-194. 
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Como havia delineado, a tese moral de Sartre, que visa 

conciliar o relativismo axiológico com o universalismo, causa, à 
primeira vista, certo estranhamento e, como vimos, não pode ser 

apreendida por uma concepção teórica simplista, tal qual a tese tão 
difundida quanto precária denominada emotivismo (e que assume 
diversas outras nomenclaturas, a depender da tradição filosófica a 
partir da qual se fale). 
 
2. O prescritivismo universal de R. M. Hare 

 
Há, todavia, uma corrente metaética que, tal como Sartre, 

busca conciliar harmonicamente o relativismo em relação aos 
valores com o universalismo moral. Esta corrente ou concepção se 
chama prescritivismo universal, e tem como seu principal expoente 

o eminente filósofo inglês R.M. Hare. Assim como foi feito em 
relação a Sartre, farei uma breve síntese dos argumentos de Hare, 
expondo a sua tese metaética. A partir desta exposição, será 
possível perceber algumas semelhanças marcantes nos 
pensamentos de ambos os autores, assim como as suas diferenças, 
e, ao fim, indicar possibilidades de crítica a esta forma de se 
conceber o empreendimento ético ou moral, ou seja, no sentido de 
que normas morais ou éticas são subjetivas/relativas e ao mesmo 
tempo universais.  

No prefácio de seu primeiro livro, Hare define o que ele 
entente por (meta)ética: “Ética, como eu a concebo, é o estudo 

lógico da linguagem moral”13. Isso quer dizer que, para Hare, as 

regras da lógica se aplicam igualmente às sentenças 

indicativas/descritivas e às sentenças imperativas/normativas, 
sendo que a moral está situada no segundo conjunto.  Para o autor, 
as sentenças indicativas (ou descritivas) e imperativas 

                                                            
13 “Ethics, as I conceive it, is the logical study of the language of morals” (HARE, R.M. The Language 
of Morals. Oxford: Claredon Press, 1952, preface). 
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compartilham algo, sem que sejam, contudo, idênticas. Nesse 
sentido, Hare introduz a distinção entre o conteúdo frástico 

(phrastic) e o nêustico (neustic). As sentenças “Feche a porta!” e 
“Você está fechando a porta” podem ser igualmente colocadas 
como “Feche a porta, por favor” e “Feche a porta, sim”. A primeira 
parte das sentenças diz respeito ao que Hare chama de frástico, a 
segunda parte (por favor e sim), ao nêustico. Isso quer dizer que as 
sentenças indicativas e imperativas possuem o mesmo conteúdo 
frástico, mas diferem no nêustico14: “Essa distinção é o cerne do 
argumento de Hare contra o argumento da dedutibilidade dos 
imperativos a partir de proposições puramente descritivas. De um 

conjunto de premissas se pode deduzir apenas o que está contido 
nelas”15. Se um imperativo só pode ser deduzido através de outro 
imperativo, isso mostra que a linguagem moral é prescritiva. Esse 
é o primeiro princípio lógico assumido por Hare em sua teoria 

metaética. O segundo princípio é o de que quando falamos situados 
no “jogo” da moral, nossas proposições morais, além de serem 
prescritivas do tipo “Feche a porta!”, são universalizáveis.  

O discurso moral é uma parte da linguagem valorativa que, 
por sua vez, está inserida no amplo conjunto da linguagem 
imperativa. A especificidade da linguagem valorativa e, portanto, 
da linguagem moral, em detrimento de simples ordens como 
“Feche a porta!” é que, na linguagem valorativa, utilizamos 
expressões ou conceitos valorativos (value-expressions) como 
“bom” ou “devido”. Hare salienta que o emprego dessas expressões 
é bastante elástico e pode gerar confusões. Podemos utilizar, por 
exemplo, o conceito “bem” ou “bom” em um sentido relativo, 

apenas para nos referirmos ao que é socialmente agradável ou 
                                                            
14“ I shall call the part of the sentence that is common to both moods (‘your shutting the door in the 

immediate future’) the phrastc; and the part that is different in the case of commands and 

statements (‘yes’ or ‘please’), the neustic. (...) ‘Phrastic’ is derived from a Greek word meaning ‘to 

point or indicate’, and ‘neustic’ from a word meaning ‘to nod assent’”. (HARE, R.M. The Language of 
Morals, op. cit., p. 18.). 

15 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como 
fundamentação jurídica. São Paulo: Landy Editora, 2005, p. 81. 
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imposto. No discurso valorativo e especificamente moral, no 
entanto, não dizemos que determinada ação é boa apenas no 

sentido de que a sociedade a aprova, mas no sentido de que ela 
deve ser realizada, independentemente da opinião de terceiros. O 
caráter normativo, nesse caso, se evidencia. Mas os conceitos 
valorativos como bom ou devido no sentido propriamente moral 
não possuem apenas o conteúdo normativo. Para Hare, os 
conceitos valorativos carregam também um conteúdo descritivo. 

 Imagine que eu quero ensinar para alguém o conceito de 
vermelho e o seu uso. Primeiro eu aponto para um morango e 
digo: - vermelho. O aprendiz então aponta para um tomate 

(maduro) e exclama: - vermelho?! Eu, no entanto, balanço 
negativamente a cabeça. Nesse caso, eu claramente demonstraria 
não compreender o conceito vermelho e o seu uso. Estaria em 
contradição. O mesmo acontece com conceitos valorativos: uma 

vez que eu disser que uma determinada pintura é bela, 
comprometo-me a afirmar que se houver ao seu lado uma pintura 
igual em todos os aspectos relevantes, ela também deve ser 
considerada bela. 

No âmbito moral, da mesma forma, não posso dizer que 
roubar é errado quando sou a vítima do roubo e ao mesmo tempo 
afirmar que isso é o correto apenas pelo fato de que, agora, eu sou 
o ladrão. Hare utiliza o seguinte exemplo: C deve dinheiro para B, 
que deve para A. B se pergunta se deve colocar C na prisão, por 
causa da dívida. Ele gostaria de fazê-lo, mas percebe que se ele 
estabelecer que “C deve ir para a prisão porque deve dinheiro” tal 
afirmação é válida também para a sua relação com A, ou seja, “B 

também deve ir para a prisão porque deve dinheiro”. B não 
poderia afirmar que C deve ir para a prisão ao mesmo tempo em 
que afirma que ele mesmo não deve ser preso sem cair em 

contradição. Seja qual for a decisão de B, ela deve ser universal.  
Assim, Hare constrói um caminho conciliatório entre as 

teorias metaéticas descritivas (cognitivismo) e não-descritivas 

(emotivismo). Se eu disser “Feche a porta!” estarei emitindo uma 
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prescrição, obviamente. Da mesma maneira, quando eu digo 
“Roubar é errado”, prescrevo que ninguém deve roubar. No 

entanto, a sentença “Roubar é errado” diferencia-se de um mero 
comando do tipo “Feche a porta!” no seguinte sentido: mandar 
alguém fechar a porta é uma prescrição contingente e, se eu pedir 
para alguém abrir a porta em outro momento, não estarei me 
contradizendo. A sentença “Roubar é errado”, no entanto, é 
universal da mesma maneira que “Morangos são vermelhos”. 
Como exposto acima, se eu disser que morangos são vermelhos e 
alguém disser, se referindo à característica comum percebida entre 
o morango utilizado no exemplo e um tomate maduro, que este 

também é vermelho, eu não poderei negá-lo sem cair em 
contradição. Aprender a regra de emprego do conceito “vermelho” 
é saber que para todo objeto que tiver essa característica em 
comum, a cor vermelha, pode-se dizer que esse objeto é vermelho. 

Da mesma maneira, a sentença “Roubar é errado” implica que para 
todo e qualquer ato de tomar para si bem alheio, enfim, aplica-se o 
conceito valorativo “errado”. Isso traduz resumidamente a 
intenção teórica declarada por Hare no seguinte trecho: 

 
Chamemos a tese de que os julgamentos morais são 

universalizáveis, u e a tese de que eles são prescritivos, p. Assim, 
há duas teses sobre o caráter descritivo dos julgamentos morais 
que devem ser cuidadosamente distinguidas. A primeira e mais 

forte destas (d) é que os julgamentos morais são um tipo de 
julgamentos descritivos, isto é, que seu significado descritivo 
esgota seu significado. Este é o descritivismo. A segunda e mais 

fraca (d ') é que os julgamentos morais, embora possam ter 
outros elementos em seu significado, têm um significado 

descritivo. Desejo afirmar p, u e d’. Essas três teses são todas 
mutuamente consistentes. Como vimos, d’ implica u. p é 
consistente com d’, porque dizer que um julgamento é prescritivo 

não é dizer que o significado prescritivo é o único significado que 
ele carrega, mas sim que ele carrega esse elemento no seu 
significado entre outros. Agora, como espero mostrar, a 

combinação de p e u (ou d’) é suficiente para estabelecer a 
racionalidade da moral, ou a possibilidade de argumentos morais 
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convincentes - é importante que p, como eu pretend mostrar, 
longe de ser um obstáculo para estabelecer isso, é realmente uma 

condição necessária para isso. (...) A principal tarefa da filosofia 
moral é mostrar como p e u são consistentes.16 

 

Enfim, para Hare, um argumento moral só pode ser 
considerado moral strictu sensu se respeitar a consistência lógica 
exigida pelos princípios p e u concomitantemente. Ou seja, é 
necessário que o argumento não seja deduzido de um fato e que, ao 
mesmo tempo, possamos aceitar para nós mesmos a norma por ele 
imposta. Em um debate com uma pessoa racista, por exemplo, 
podemos perguntar se as restrições por ela impostas às pessoas de 
outra cor seriam desejáveis caso ela estivesse no lugar da pessoa 
discriminada. Há, ainda, o caso do nazista que mesmo imaginando 
que ele fosse judeu ainda assim preferiria ser levado à câmara de 
gás. Nesse caso, Hare apresenta duas opções: a primeira é a de que 

lhe falta imaginação, ou seja, a capacidade de se colocar 
efetivamente no lugar da pessoa que sofre. A segunda é a de que o 
nazista não está argumentando moralmente, mas negando 

expressamente a moral: é um caso de fanatismo17.   
 
3. Algumas aproximações 

 
Colocando lado a lado as concepções de Sartre e de Hare, é 

possível perceber semelhanças evidentes, o que leva Hare a 
afirmar, após mencionar o exemplo de Sartre acerca do jovem que 
lhe questionou sobre se deveria ir para guerra ou cuidar de sua 
mãe, que “Sartre é propriamente mais universalista do que eu sou, 

no sentido em que eu sou, a julgar pelo pequeno livro em que este 
exemplo ocorre. Ele próprio defendeu princípios morais universais 
em público em certa”18.   

                                                            
16 HARE, R.M. The Language of Morals, op. cit., tradução livre, p. 17. 

17 Idem. Freedom and Reason. Oxford: Clarendon Press, 1963. 

18 Ibidem, tradução livre, p. 38. 
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A análise conjunta de algumas das teses de Sartre e Hare 
nos fazem concluir que é possível defender com consistência uma 

perspectiva não objetivista da ética e da moral sem deixar de 
reconhecer, contudo, a responsabilidade que temos ao escolher os 
valores que determinarão a nossa vida privada e, por 
consequência, coletiva. Destaco, nesse sentido, a distinção feita por 
George C. Kerner entre aquilo que é objetivo e aquilo que e 
importante ou, diga-se, fundamental: 

 
De modo preliminar, tentei afastar algumas das críticas comuns, 

no sentido de que, como afirma Sartre, a moral é subjetiva, é 
arbitrária, é uma questão de predileções pessoais ou mesmo de 

caprichos. Tentei ressaltar que isto não é assim porque, na visão 
de Sartre, ao escolher para mim, escolho um certo tipo de 
mundo. O que fazemos não importa apenas para nós, mas, 

potencial ou simbolicamente, pelo menos, para todos os outros. 
Não há correlação entre o que é grave e importante, e o que é 
objetivo. Quando digo a Agnes, "eu te amo, case-me comigo", isso 

é sério, mas é subjetivo. Não é uma afirmação factual capaz de ser 
verdadeira ou falsa. É uma declaração, uma súplica. Por outro 

lado, quando eu digo a ela: "O sol está brilhando", isso é objetivo, 
mas trivial.19 
 

Em que pese Sartre e Hare partam de pressupostos 
distintos para a defesa de suas teses, a saber, o primeiro deriva o 
relativismo e o universalismo axiológico a partir de uma 
compreensão ontológica do homem enquanto ser livre que se 
constrói para si a todo instante, e o segundo, por sua vez, defende 
o prescritivismo universal, primordialmente, a partir de uma 
análise lógica da linguagem moral, é possível afirmar que ambos 

visam, em sentido geral, ao mesmo resultado: a moral e a ética são 
um projeto que só tem sentido a partir da liberdade do homem que 
se autodetermina, escolhendo, portanto, as regras que impõe para 

                                                            
19 KERNER, George K.  Three philosophical moralists: Mill, Kant, and Sartre, op. cit., p. 156, tradução 
livre.  
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si (não há nada “lá fora” que nos diga o que devemos ser e como 
devemos viver), ao mesmo tempo em que exige o 

comprometimento de cada indivíduo no sentido de que, ao 
formular para si os valores a partir dos quais deve conduzir suas 
ações, deve levar em conta o compromisso ontológico que 
compartilha com todos os homens e, também, o compromisso 
lógico ou racional de não cair em contradição, ou seja, aquilo que 
prescreve para os outros deve valer para si, e o que prescreve para 
si deve valer para os outros.  
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Sartre e Lukács: 
Notas para um acerto de contas 

Marcus Mattos1 
 
Introdução 

 
Na terceira parte do livro A Obra de Sartre: busca da 

liberdade e o desafio da história,2 Mészáros nos dá um depoimento 
de altíssimo valor sobre o forte indício de um encontro entre Sartre 
e Lukács já pela segunda metade da década de 1950. O valor 
intrínseco deste encontro, o qual teria sido, segundo Mészáros, 
objeto de demonstração de interesse de ambos os filósofos do 
século passado, se dá pelo histórico de debates teóricos sobre o 
marxismo reiteradamente publicados em livros, a saber, por 
exemplo, Existencialismo ou marxismo? de Lukács (1946) e 

Questão de Método de Sartre (1957).   
Procuraremos demonstrar neste curto ensaio o quão 

necessária é a revisão deste debate, mesmo depois da publicação da 
Crítica da Razão Dialética por Sartre e da Ontologia do Ser Social 
por Lukács. Acreditamos, especialmente pelo conteúdo destas 
obras, que tal debate não encerrou. Será preciso transcorrer alguns 
pontos chave: 1) defender a unidade no pensamento de ambos – 
embora isto possa ser objeto de estranhamento por parte de alguns 
intelectuais, para nós o que se mostra é uma clara continuidade na 
descontinuidade de cada um, em suas especificidades; 2) abordar o 
contexto histórico da primeira metade do século XX, em especial 
sobre a crise das ciências na virada do século; 3) mostrar os pontos 
de tangência entre os dois autores, em especial contra o 

materialismo mecanicista e a favor da face subjetiva da revolução. 

Tendo vencido estas etapas, estaremos posição de avaliar as 

                                                            
1 Mestrando em Filosofia (PUCRS), bolsista do CNPQ. 

2 Esse depoimento encontra-se, em especial, na segunda edição do livro, que contém uma importante 

ampliação. (MÉSZARÓS, István. A obra de Sartre. Tradução: Rogério Bettoni. São Paulo: Boitempo, 
2012, p. 227-228). 
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possibilidades de reabertura deste debate que não nos parece 
finalizado. 

 
1. Continuidade e descontinuidade em Lukács  

 
Costuma-se dividir o pensamento e a obra de Lukács em, 

pelo menos, três etapas. O primeiro deles é o chamado período 
pré-marxista, que é o período conhecido pelos escritos dedicados à 
literatura, ao teatro e ao drama, como A forma do drama (1906) e 
Shakespeare e o drama moderno (1911)3; tendo nesse período 
maior reconhecimento a Teoria do romance (1916).  

O livro que consolida a “transição” para o segundo período, 
da política e do marxismo, é História e consciência de classe (1923). 
Porém, já aqui se percebe a incongruência de tal “ruptura” em 
Lukács. Sobre este assunto é interessante que se comparem o 

escrito Bolchevismo como problema moral (1918) e os escritos de 
1919, a saber: Táticas do proletariado vitorioso, O papel da moral 
na produção comunista e, mais o conhecido, Tática e ética. Como 
não perceber o papel decisivo e reconhecido da Revolução de 
Outubro e das famosas “Teses de Abril” de Lenin4? O argumento 
vigente de conversão do dualismo neokantiano ao marxismo 
esbarra no problema conceitual da dialética, objeto central do 
trabalho de Lukács. Ora, assumir uma “ruptura” na vida e obra de 
Lukács seria negar, em suas próprias palavras, o “caráter dialético 
do conhecimento enquanto processo histórico” 5  e, como bem 
manifesta Mészáros: 

 

                                                            
3 Para uma bibliografia completa conferir O conceito de dialética em Lukács de István Mészáros, p. 
145-169. 

4 Cf. ŽIŽEK, Slavoj. Às portas da revolução - escritos de Lenin de 1917. Tradução de Daniela Jinkings. 
São Paulo: Boitempo, 2005. 

5 LUKÁCS, György. Reboquismo e Dialética: uma resposta aos críticos de história e consciência de 
classe. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2015, p. 92. 
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Aqueles que não conseguiam distinguir entre a estrutura geral do 
pensamento de um filósofo e sua articulação idealista ou 

materialista insistiam que ele “permaneceu sempre um idealista 
hegeliano” e, de acordo com suas próprias preferências, 

elogiaram-no ou culparam-no por isto. Ao fazê-lo, também 
ignoraram implicitamente o fato de que o próprio Marx foi 
revolucionário muito antes de se tornar materialista, e não 

deixou de sê-lo posteriormente. É desnecessário dizer que a 
continuidade em questão é dialética: “a unidade entre 
continuidade e descontinuidade”, isto é, a “suprassunção” 

(Aufhebung) de um estágio anterior em uma complexidade cada 
vez maior.6 

 

Naquele que seria um terceiro período do seu pensamento, 
Lukács adentra e atua na luta política do seu contexto histórico, em 
especial no que se refere à subjetividade revolucionária durante e 
após o período stalinista. Aumenta a sua desconfiança sobre as 

práticas operadas por Stalin do período conhecido pelo 
“enrijecimento”, inclusive com a tentativa de censura de toda e 
qualquer crítica interna, usando como motivo principal a 
necessidade da luta no front contra o livre mercado ocidental.  

Lukács jamais escreveu uma linha sequer em defesa do 
capitalismo ocidental ante o socialismo soviético, não por defender 
este último em relação ao primeiro. Outrossim, sua obra tem o 
caráter implícito de afirmação do socialismo enquanto saída da 
barbárie. Porém, da mesma forma que há uma mudança na dita 
transição ao marxismo, há, de fato, uma mudança desta etapa para 
a etapa da “desestalinização”. Esta, todavia, tendemos a percebê-la 
de forma mais fácil do que fora a primeira transição para o 

marxismo. 
 No novo período aberto pelo “programa de 
desestalinização” mencionado por Mészáros, o “último Lukács” 

pôde dar curso à sua reflexão sob condições políticas bem menos 

                                                            
6 MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács. Tradução de Rogério Bettoni. São Paulo: 
Boitempo, 2013. p.33 
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restritivas – e, empenhado no que considerava necessário e 
urgente: um “renascimento do marxismo”. Embora isto seja 

verdade, hoje nos é possível perceber que já durante o período 
“restritivo” Lukács manifestava críticas internas contundentes ao 
partido comunista e os rumos dos quais estavam sendo tomados.7 
Exemplo disto é a obra Reboquismo e dialética, escrita em 1925-26, 
onde Lukács ataca frontalmente dois de seus “colegas” soviéticos, 
pois Lukács denuncia a tentativa de Rudas e Deborin de 
transformar o marxismo em uma “ciência” no sentido positivista, 
burguês.8 E, acima de tudo, este escrito foi uma resposta aos 
críticos de História e consciência de classe (1923) pelo seu caráter 

de urgência e necessidade da dimensão subjetiva da luta 
revolucionária: a consciência de classe9. Isto, por óbvio, fora visto 
como pensamento burguês ao entregar à subjetividade um papel 
de tal importância para a revolução. Entretanto, é justamente neste 

escrito que Lukács se mostrará mais marxista, ou, mais 
fundamentadamente marxista do que seus colegas – como Deborin 
– que viriam a apoiar a tomada pelo “materialismo mecanicista”, 
criticado inclusive por Lênin10. Desta forma, podemos inferir sobre 
a facticidade de uma unidade na obra de Lukács, não apenas pelo 
fato de o próprio autor afirmar isto, mas pelo fato de sua trajetória 
eliminar qualquer possibilidade de ruptura em sua obra, que,  

 
Segundo Mészáros, o caráter unitário da obra de Lukács 

(fundado, de acordo com o analista, em uma “ideia sintetizadora 
fundamental”) não é comprometido pelo movimento interno que 

se registra no seu desenvolvimento – daí sua recusa em operar 

                                                            
7 Exemplo disto é a crítica de Lukács às “mistificações do imediatismo capitalista” que haviam 

penetrado no movimento socialista. Cf. MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács, op. 
cit., p.63. 

8 LUKÁCS, György. Reboquismo e Dialética: uma resposta aos críticos de história e consciência de 
classe, op. cit., p. 18.  

9 Ibidem, nota 5. 

10  LÊNIN, Vladimir. “A Crise da Física Contemporânea”, texto anexo a LUKÁCS, György. 

Materialismo e dialética: crise teórica das ciências da natureza. Trad. não informado. Brasília: Kiron, 
2011. 
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com dicotomias do tipo “jovem Lukács”/ “Lukács da 
maturidade”.11 

 

 Logo, os diferentes estágios da obra de Lukács reforçam o 
seu conceito dialético, pois é a “unidade que se constitui de 
mudanças e continuidades”12, desde A alma e as formas até a 
Ontologia do ser social, questões como a dualidade entre Sollen 
(dever-ser) e Sein (ser)13 seguem vivas. 
 
2. Continuidade e descontinuidade em Sartre 
 
 Sartre, por sua vez, pode ter seu pensamento dividido 
cronologicamente em cinco momentos: (1) o período pré-
fenomenológico; (2) o período fenomenológico; (3) o período da 
ontologia fenomenológica; (4) o período da dialética crítica; (5) 

período posterior ao Idiota da Família.14 Aqui, o critério para se 
pensar a unidade da obra sartriana é outro: a unidade no 
pensamento de Sartre se dá pelo seu método. E, diferente da 
unidade fundamental de Lukács, o método em Sartre é construído 

ao passo cronológico de sua obra, encontrando, como síntese, o seu 
método progressivo-regressivo15. Seguindo este raciocínio, defende 
Fabio Caprio L. de Castro que o método sartriano se constrói pela 
forma, em seu transcorrer cronológico, abandonando certos 
conceitos sem prejudicar a totalidade da sua construção 
metodológica, bem como reutilizando outros conceitos de suas 
obras mais antigas em suas últimas obras, conferindo uma unidade 
metodológica que nos leva a conceber a unidade ética em Sartre: 

 

                                                            
11 MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács, op. cit., p. 18.  

12 Ibidem. 

13 Ibidem. 

14 CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre. Porto Alegre: Loyola, 2016, p. 289. 

15 Ibidem, p. 291. 
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A unidade da ética em Sartre corresponde à unidade 
metodológica de seu pensamento. A convergência entre as 

concepções éticas de Sartre corresponde à convergência dos 
métodos com os quais ele operou. Se houvesse contradição entre 

os métodos sartrianos, seríamos obrigados a abandonar um em 
proveito dos demais. E, como as questões éticas correspondem a 
um método de análise, deveríamos também abandonar uma 

concepção ética em proveito das outras. No entanto, os métodos 
sartrianos não se contradizem. O abandono de certos conceitos e 
a reformulação de certas ideias não significa que o método dos 

quais eles foram extraídos não permaneceu valido. Assim, por 
exemplo, o abandono do conceito de hylé em O ser e o nada não 
implica a refutação em bloco da fenomenologia da imagem. Ao 

contrário, esta foi integrada na ontologia fenomenológica e 
depois desenvolvida em O idiota da família. É possível afirmar o 

mesmo a propósito da virada dialética de Sartre. Na Crítica da 
razão dialética, constatamos uma mudança de perspectiva que 
não representou, porém, um abandono integral da ontologia 

fenomenológica.16 
 

Cabe ressaltar que, diferente do que defende Mészáros ao 
inferir sobre a categoria de escassez aplicada por Sartre em sua 

obra Crítica da razão dialética, esta não é um paralisante absoluto 
a-histórico e anti-histórico17. O que de fato ocorre é que, ao 
contrário do que defende Mészáros, a categoria da escassez (ou 
raridade) é até esse momento, ao menos, de nossa pré-história, a 
raridade, qualquer forma que ela tome, domina a práxis. O homem 
é o produto da raridade.18 E isto pode ser observado inclusive na 
Crítica da razão dialética: 

 
Portanto, deve-se compreender, a uma só vez, que a inumanidade 

do homem não vem de sua natureza a qual, longe de excluir sua 

                                                            
16 Ibidem. 

17 “Sartre teve de transformar a categoria eminentemente histórica e socialmente transcendível da 

escassez em um paralisante absoluto a-histórico e anti-histórico, arbitrariamente proclamando como 
sendo a permanência insuperável, bem como horizonte e determinação gerais de nossa história 
real.” [MÉSZÁROS, István. A obra de Sartre, op. cit., p. 239].  

18 CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre, op. cit., p. 108. 
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humanidade, não pode ser compreendida senão por ela, mas que, 
enquanto o reino da escassez não tiver chegado ao termo, haverá 

em cada homem e em todos uma estrutura inerte de 
inumanidade que, em suma, nada mais é do que a negação 

material enquanto é interiorizada.19 

 
Desta forma, ainda que em Lukács haja uma questão 

fundamental aparentemente diferente da de Sartre, este, por sua 
vez, como o próprio Lukács, também apresenta uma obra 
extremamente complexa, cuja unidade que se constitui por 
mudanças e continuidades. 
 
3. Crítica ao materialismo metafísico 
 
 O primeiro ponto de aproximação evidente entre Lukács e 
Sartre se dá na crítica que ambos inferiram ao dito materialismo 

“metafísico”, “dogmático” ou “mecanicista”. Esta crítica já se 
encontra em Lênin e remonta à crise das ciências naturais na 
transição do século XIX para o XX, da qual a dualidade clássica da 

matéria e da energia, da matéria e do movimento, tornou-se “de 
repente” vacilante20: 

 
A crise teórica das ciências da natureza apresentava-se de um 
lado sob o aspecto de uma crise das concepções estabelecidas e, 

de outro, – sobretudo no domínio especulativo – como uma crise 
do materialismo. A transformação da física significava, para 
alguns, o desaparecimento da matéria, e, portanto, a derrocada 

da ideologia materialista. Sabemos que essa crise da filosofia não 
deixou de causar estragos nos meios marxistas: mais ou menos 

em toda parte, na II internacional, o materialismo perdia terreno, 
enquanto o revisionismo filosófico, o kantismo, a doutrina de 
Mach encontravam adeptos.21 

                                                            
19 SARTRE, Jean-Paul. Crítica da Razão Dialética. Tradução de Guilherme João de Freitas Teixeira. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 243. 

20 LUKÁCS, György. Materialismo e dialética: crise teórica das ciências da natureza, op. cit., p. 21. 

21 Ibidem. 



196 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

 A crítica desferida por muitos, entre os quais Sartre e 
Lukács, voltava-se à forma idealista com que os defensores do 

materialismo mecanicista realizavam suas análises, tomando a 
natureza como um dado objetivo e não mediado. Isto implica a 
exclusão do movimento do conhecimento, que mesmo no 
idealismo hegeliano22 já se mostrava dialético. A confusão inferida 
pelos camaradas de comintern, Rudas e Deborin, sobre o 
pensamento de Lukács se dá exatamente nesta esteira. Não 
perceberam a diferença da dialética do conhecimento da Natureza 
e a Natureza em si23: 

 

Para ele, “a consciência do ser humano é um produto da natureza 
do mesmo modo que o instinto dos animais”. É claro que 

subjetivamente não posso levantar nenhuma objeção a que o 
camarada Rudas queira abraçar todo jumento como irmão; 
tampouco poderia objetar qualquer coisa objetivamente, se ele 

dissesse que a consciência humana é um produto da natureza. Ela 
é, contudo, um produto muito peculiar da natureza. Nas análises 
citadas sobre o processo de trabalho em sua forma mais simples, 

Marx mostra que o fundamento material da consciência que 
surge nesse caso é fundamentalmente diferente daquele dos 

animais, que, portanto, o “do mesmo modo que” do camarada 
Rudas – para dizer pouco – não é marxiano.24 

 

                                                            
22 “Se bem que idealista, o pensamento de Hegel era dialético, mesmo que o seu Weltgeist abarcasse, 

ainda que sob um aspecto mitificado, o conjunto da natureza e da sociedade, como também a 

história desta. Além disto, a concepção hegeliana não era dogmática e rígida, mas sim a 
representação móvel do processo universal da vida, renovando-se sem cessar pela morte. Uma tal 

concepção é impossível para o “terceiro caminho” do idealismo moderno. Não é por acaso que a 

revolução de 1848 marca o término da crise da filosofia hegeliana, à qual deveriam suceder diversas 

variantes do materialismo mecanicista e do idealismo subjetivo, muito diferentes entre si, mas todas 

igualmente antidialéticas.” (LUKÁCS, György. Materialismo e dialética: crise teórica das ciências da 
natureza, op. cit., p. 26). 

23 “Assim, retorno à citação anterior do escrito do camarada Rudas: ‘De resto, porém, natureza e 

cientistas da natureza são duas coisas bem diferentes’. Totalmente correto. E, se tivesse se dado ao 

trabalho de ler com atenção a passagem do livro de minha autoria que ele ataca, teria descoberto 
que, nele, só falo (duas vezes!) do conhecimento da natureza, e não da natureza.” (LUKÁCS, György. 
Reboquismo e Dialética: uma resposta aos críticos de história e consciência de classe, op. cit., p. 85).  

24 Ibidem, p. 87. 
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 O que está sendo discutido remonta à questão da 
constituição social do conhecimento em Marx e da constituição do 

próprio ser social. Deste modo, o que está sendo defendido por 
Lukács é que a consciência da natureza e, portanto, o 
conhecimento da natureza são determinados pelo nosso ser 
social25. Logo, trata-se de uma percepção por parte de Lukács, 
mesmo que censurado e tendo sido alvo de suspeitas de 
“agnosticismo” pelos seus camaradas, da existência de um 
movimento explicitamente positivista e cientificista na forma de 
análise aplicada pelos teóricos do próprio comintern.26 Esta crítica 
realizada por Lukács foi igualmente realizada por Sartre27 em mais 

de um escrito, em especial contra o Partido Comunista francês, que 
“parecia tentar dar razão a Sartre” 28  por sua postura 
extremamente dogmática aliada ao stalinismo soviético. Valendo 
lembrar que, mesmo que próximo, Sartre jamais tenha se afiliado 

ao partido Comunista francês como membro ativo29.  
 O que está sendo afirmado por ambos pensadores, Lukács 
e Sartre, e que já se encontra em Lênin30, é a explícita incapacidade 
de aplicar a dialética ao processo de conhecimento. Portanto, é 
preciso perceber o ponto de aproximação entre este materialismo 

                                                            
25 Ibidem, p. 89. 

26 Lukács denuncia a tentativa de Rudas e Deborin de transformar o marxismo em uma “ciência” no 
sentido positivista, burguês. (Ibidem, p. 18). 

27 “Sempre me pareceu que uma hipótese de trabalho tão fecunda como o materialismo histórico não 

requeira absolutamente como fundamento essa absurdidade que é o materialismo metafísico”. 
(SARTRE, Jean-Paul. A transcendência do ego. Tradução de Pedro M. S. Alves. Lisboa: Edições 
Colibri, 1994, p. 70) 

28  “Ironicamente o PC francês – que entre os principais partidos comunistas da Terceira 

Internacional foi, de longe, o que se maculou de forma mais expressiva com o stalinismo dogmático 

na sua prática de “esvaziar a revolução de seu conteúdo” –, em seu devido tempo (como se quisesse 

provar que Sartre estava absolutamente certo) (...)”. (MÉSZÁROS, István. A obra de Sartre, op. cit., 
p. 224).  

29 Ibidem, p. 223. 

30 “Para Lênin, a principal fraqueza do materialismo mecanicista reside na sua incapacidade de 

aplicar a dialética ao processo do conhecimento.” (LUKÁCS, György. Materialismo e dialética: crise 
teórica das ciências da natureza, op. cit., p. 28). 
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ao qual nos referimos e o idealismo positivista em seu contexto 
desde a fase inicial do imperialismo moderno: 

 
O materialismo mecanicista e o idealismo positivista moderno, 

um e outro igualmente metafísicos, tinham ligado a possibilidade 
de conhecer a realidade objetiva à espécie metodológica das 

cadeias rígidas e isoladas de causas e efeitos, assim como à da lei 
da causalidade, sobre elas fundada. Mas a evolução das ciências 
naturais, assim como os fenômenos complexos da realidade 

social, terminaram por tornar evidente a falência desse aparelho 
especulativo demasiado simplista [...]. Não é difícil descobrir em 
todas essas crises – quer se trate de um materialismo mecanicista 

ou do idealismo positivista – um traço comum, que se manifesta 
desde o começo do estágio do imperialismo.31 

 
 A introdução da dialética no materialismo rompe com a 
presunção de possibilidade de conhecimento direto, objetivo, não 

mediado entre a consciência do ser social e seu objeto de 
conhecimento.32  Pois este é o cerne de toda a concepção de 
objetividade do próprio ser humano, tornando-o mero resultado 
direto de fatores não mediados. É, de fato, uma forma de torná-lo 
animal “tal qual”.  

Nesse ponto, Sartre discorrerá na Crítica da Razão 
Dialética sobre outra forma de resgate materialista, que não seja 
nem determinista em sua tentativa metafísica e que não seja algo 
“tal qual” idealista ao aproximar de forma não mediada, não 
dialética, homem e natureza. 33  A questão que rege este 

                                                            
31 Ibidem, p. 40-41. 

32 “O materialismo dialético insiste no caráter temporário, relativo, aproximativo de todos estes 

marcos do conhecimento da natureza pela ciência humana em progresso (...) Separar o movimento 
da matéria equivale a separar o pensamento da realidade objetiva, a separar as minhas sensações do 

mundo exterior, isto é, a passar para o idealismo.” (LÊNIN, Vladimir. “A Crise da Física 
Contemporânea”, op. cit., p. 82).  

33 Na Crítica da Razão Dialética, Sartre propõe finalmente uma dialética crítica que não cai nem na 

ilusão metafísica de um puro determinismo social, isto é, onde o homem é resultado da objetividade, 

nem em uma dialética idealista da natureza, que ultrapassa os limites da dialética das relações 
humanas. (CASTRO, Fabio Caprio Leite de Castro. A ética de Sartre, op. cit., p. 99). 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 199 

 

materialismo dialético a que se refere Lênin, por exemplo, será 
sempre pautada por dois fatores: a realidade objetiva, material, 

que existe independente da consciência34 e a categoria de mediação 
que possibilita ao ser social a capacidade de percepção do 
movimento do objeto. Por isto, apenas se aprendermos 
dialeticamente a multiplicidade das mediações especificas é que 
podemos entender a noção marxiana de economia.35 Como disse 
Lukács, não perceber e não se utilizar da dialética e da mediação 
para apreender de forma ideal o movimento real do objeto é, para 
dizer pouco, não marxiano. 
 

4. Mediação e subjetividade revolucionária 
 
 Há uma dimensão subjetiva da luta revolucionária: a 
consciência de classe.36 Este fator, que já está em Marx e em 

Lênin37, fora negado pelos materialistas dogmáticos. Afinal, é isto 
que Lukács tenta reafirmar nos escritos de Reboquismo e dialética, 
talvez mais fortemente do que na própria História e consciência de 
classe. 38  Partindo desta inferência, como não perceber a 
necessidade da categoria de mediação? É a partir da mediação 
entre o sujeito e objeto que se desenvolve o conhecimento. A 

                                                            
34 “Para colocarmos a questão do único ponto de vista correto, isto é, do ponto de vista dialético-

materialista, temos que perguntar: os elétrons, o éter e assim sucessivamente, existem fora da 

consciência humana como uma realidade objetiva, ou não? (...) E deste modo a questão é decidida a 
favor do materialismo, porque o conceito de matéria, como dissemos, não significa em gnosiologia 

senão isto: a realidade objetiva que existe independentemente da consciência humana e que é 
refletida por ela.” (LÊNIN, Vladimir. “A Crise da Física Contemporânea” op. cit., p. 80). 

35 Apenas se aprenderemos dialeticamente a multiplicidade das mediações especificas é que podemos 

entender a noção marxiana de economia. (MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács, op. 

cit., p. 62). 

36 LUKÁCS, György. Reboquismo e Dialética: uma resposta aos críticos de história e consciência de 
classe, op. cit., p. 13). 

37 O que é leninismo, indaga Lukács, senão a insistência permanente no “papel ativo e consciente do 
fator subjetivo”? (Ibidem, p. 19). 

38 Se fosse preciso resumir o valor e a importância de reboquismo e dialética, eu argumentaria que se 

trata de uma poderosa apologia hegeliano-marxista da subjetividade revolucionária – em um grau 
mais elevado que em história e consciência de classe. (Ibidem, p. 18). 
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própria teoria social em Marx precisa deste movimento. Teoria 
social é a representação ideal do movimento real do objeto. Esta 

operação se dá pela mediação sujeito-objeto e que por sua vez 
possibilita a dialética que constitui o ser social. Movimento 
dialético que não fora utilizado pelos materialistas dogmáticos.39 

Nesta esteira entre a mediação e subjetividade abre-se caminho 
para o conceito de liberdade em Lukács, que consiste em um dos 
componentes constitutivos da ação e, por consequência, a ação 
revolucionária: 

 

De um lado há a totalidade da sociedade, que em última instância 
determina as interações dos complexos individuais, e, de outro, 

há o homem individual complexo, que constitui uma unidade 
mínima irredutível dentro do processo. Por sua interação, esses 
polos determinam o processo. Nesse processo, o homem 

finalmente se torna homem [...] O aspecto da liberdade adquire 
uma importância que é ainda maior, ainda mais abrangente, e 
abarca o todo da humanidade. [...] Afirmo, portanto, que, por 

mais que todos esses problemas tenham sido possibilitados por 
fatores econômicos, eles só podem ser traduzidos em realidade 

pelas decisões dos homens entre alternativas.40  

 
Sartre, por sua vez, opera metodologicamente a virada 

dialética ao final dos anos de 1950 que, como em Lukács41, tratava-
se de uma tentativa de renascimento do marxismo que vivia 

                                                            
39 “Pois o que meus críticos me imputam como agnosticismo nada mais é que, como referência ao 

atual estágio do desenvolvimento social – e obviamente recuso-me a discutir possibilidades utópicas 
para o futuro –, contesto uma relação imediata, não mediada socialmente, entre ser humano e 

natureza e, em consequência, sou da opinião que nossos conhecimentos da natureza são socialmente 

mediados porque seu fundamento material é socialmente mediado; portanto, que permaneço fiel à 

formulação marxiana do método do materialismo histórico: ‘é o ser social que determina a 

consciência’”. (Suponho seja uma citação direta, revisar citação). (LUKÁCS, György. Reboquismo e 
Dialética: uma resposta aos críticos de história e consciência de classe, op. cit., p, 95). 

40 LUKÁCS, György. Gespräche mit georg lukács apud MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em 
Lukács, op. cit., p. 46.  

41 “No novo período aberto pelo ‘programa de desestalinização’ mencionado por Mészáros, o ‘último 

Lukács’ pôde dar curso à sua reflexão sob condições políticas bem menos restritivas – e, empenhado 

no que considerava necessário e urgente: um renascimento do marxismo.” (NETO, José Paulo. 
“Apresentação”. MÉSZÁROS, István. O conceito de dialética em Lukács, op. cit., p. 21).  
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tempos de crise.42 A virada dialética fez-se a partir da mudança 
metodológica proposta em Questão de Método, publicada pela 

primeira vez em 1957.43 Sartre opta pelo caminho inverso ao de 
Lukács, partindo do indivíduo para o coletivo. Através do método 
progressivo-regressivo se parte da experiência crítica do sujeito, 
dialeticamente, produzindo totalizações cada vez mais vastas até 
chegar ao macrocosmo sociocultural.44 No núcleo dessa dialética 
encontra-se a ação humana, configurada como liberdade em 
situação, que possibilita ao homem fazer-se enquanto faz a história 
tendo o projeto como fio condutor que condiciona tal movimento45 
com a ressalva sartriana de que a dialética se limita ao homem.46 

 
Sartre pretende atingir o movimento dialético da história 
começando pela vida singular. Contrariamente ao pensamento 

marxista, que vai das relações de produção às estruturas dos 
grupos e suas contradições internas, Sartre sustenta que a 
experiência crítica deve partir do imediato – do indivíduo na 

práxis individual – para encontrar por meio de seus 
condicionamentos cada vez mais profundos o conjunto de suas 
ligações práticas com os outros, até chegar ao homem histórico.47  

 
 A virada dialética sartriana revela a necessidade do 
desenvolvimento da categoria de mediação. Precisamente, sem a 
matéria não haveria mediação, de forma que toda a dialética da 

                                                            
42 “Ao final dos anos de 1950, Sartre operou a virada dialética (...). A passagem da ontologia à 
dialética crítica explica-se como tentativa de responder ao momento de crise teórica do marxismo”. 
CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre, op. cit., p. 95). 

43 Ibidem, p. 96. 

44 “A psicanálise existencial é uma chave de compreensão da liberdade em situação, ou seja, de um 

microcosmo individual. Por sua vez, o método progressivo-regressivo oferece a inteligibilidade 

dialética de totalizações cada vez mais vastas, de conjuntos concretos e da história: o macrocosmo 
sociocultural.” (CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre, op. cit., p. 96). 

45 “O homem situa-se na história ao mesmo tempo em que ele a faz. Esse é o fio condutor da Crítica 

da Razão Dialética (...) O que leva o homem a superar o que lhe é dado por sua práxis é o projeto, 
aquilo que constitui a especificidade do ato humano”. (Ibidem, p. 98). 

46 Ibidem, p. 101. 

47 Ibidem, p. 103. 
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práxis se estabelece pela mediação da materialidade.48 É nesta 
relação do inorgânico ao orgânico que Sartre embasa toda a sua 

racionalidade dialética49 e que implica afirmar que não há atos sem 
necessidade e que esta necessidade se reproduz e se supera como 
negação da negação: “Nós só trabalhamos o inerte, só assimilamos 
o orgânico”. A práxis original é inteiramente dialética e esta, por 
sua vez, é manifesta dialeticamente como um organismo vivo.50 
Por tanto, considerando que os objetos servem de mediação entre 
os homens e que estes se fazem mediação entre as coisas, a práxis 
é também intersubjetiva.51 
 

5. Considerações finais para um debate inacabado 
 
 Lukács e Sartre, em suas respectivas especificidades, foram 
frontalmente contrários ao materialismo dogmático. Ambos 

também ressaltaram, antes e depois da “desestalinização” o caráter 
intrínseco da subjetividade52 na ação sem recair em idealismos não 
dialéticos que coloquem a materialidade em suspenso. 

No trecho citado da Gespräche mit Georg Lukács, sobre a 
correlação entre totalidade e indivíduo, se lido à luz da obra de 
Sartre, torna-se evidente a gigantesca aproximação entre esses 
pensadores.53 Optamos pelo percurso metodológico que mostrou a 

                                                            
48 Ibidem, p. 104. 

49 Ibidem. 

50 Ibidem, p. 105. 

51 Ibidem. 

52 “As experiências da revolução húngara mostraram-me claramente a fragilidade de todas as teorias 

sindicalistas (a função do partido na Revolução), mas persistiu em mim, ao longo dos anos, um 
subjetivismo ultra-esquerdista (por exemplo, minha posição nos debates de 1920, sobre a ação 

parlamentar e a minha atitude em relação ao movimento de março de 1921)”. (SALLES, Edsion. 

“Breve nota político-biográfica sobre Lukács”. LUKÁCS, György. Materialismo e dialética: crise 
teórica das ciências da natureza, op. cit. p. 58). 

53 “Afinal um homem nunca é um indivíduo; seria melhor chamá-lo de universal singular: totalizado 

e, por isso mesmo, universalizado por sua época, ele a retotaliza ao reproduzir-se nela como 
singularidade. 
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aproximação entre ambos mesmo que com a premissa da explícita 
existência de divergências expressas textualmente, frontalmente, 

dos dois lados.54 O depoimento de Mészáros, que relata uma 
vontade mútua entre Sartre e Lukács de uma reaproximação55 nos 
parece possível e válida não apenas pelo testemunho, mas, como 
vimos, pela convergência factual e objetiva da sua obra.  

Também é relatado por Mészáros, como o motivo principal 
que inviabilizou essa reaproximação, o fato de uma carta escrita 
por Sartre e endereçada à Lukács não ter sido respondida. No 
entanto, muito possivelmente a carta não tenha jamais chegado a 
Lukács por ter sido interceptada pela censura estatal em 

Budapeste. Talvez, o próprio conteúdo desta carta, até mesmo por 
ter sido possivelmente apreendida, reafirmasse nossa defesa do 
caráter aproximativo entre ambos pensadores. Da mesma forma 
que Reboquismo e Dialética não fora publicado anteriormente, esta 

carta56, aos olhos da censura, poderia conter ideias nocivas ao 
regime. Triste fim. Tendemos a subscrever Mészáros ao afirmar 
que “Hoje, depois de ter lido e relido a Crítica da Razão Dialética, 

                                                                                                                              
Universal pela universalidade singular da história humana, singular pela singularidade 

universalizante de seus projetos, ele exige ser estudado a um só tempo pelas duas pontas”. SARTRE, 

Jean-Paul. O idiota da família, v1. Tradução de Julia da Rosa Silmões, 1ªed. Porto Alegre, RS, L&PM, 
2013. p. 07. 

54 Cabe ressaltar a retirada das palavras afrontosas de Sartre à Lukács na primeira edição da Questão 
de Método. Sobre isto, conferir: MÉSZÁROS, István. A obra de Sartre, op. cit., p. 225-226. 

55 “A importante razão em jogo já em 1955 era minha tentativa de estabelecer um contato de trabalho 

em uma colaboração contínua entre Sartre e Lukács. Soube pelo próprio Lukács que ele estava 
positivamente disposto a manter essa troca de ideias e colaboração, talvez até bastante intensa, com 

Sartre (...) Tive uma conversa positiva sobre essa questão com Sartre, que recebeu bem a ideia de 

uma relação continua de trabalho com o filósofo húngaro, altamente respeitado por ele, e me 
prometeu que escreveria logo em seguida uma carta para Lukács, consolidando essa colaboração”. 

(Ibidem, p. 227). 

56  “Infelizmente, no entanto, a cooperação potencialmente mais produtiva entre esses dois 

destacados intelectuais do século XX não se concretizou. Três meses depois, o próprio Lukács 

escreveu-me de Budapeste contando que jamais recebera a prometida carta de Sartre. Naturalmente, 

isso não significa que Sartre não tenha enviado a carta em questão. Pois precisamente os anos 1957-
1960 constituíram o período em que Lukács esteve sob um controle estatal muito rigoroso, e a carta 

de Sartre, que certamente fortaleceria a posição controversa de Lukács, pode ter facilmente 

desaparecido em algum arquivo secreto, assim como diversos outros documentos relacionados 
diretamente à atividade política e intelectual de Lukács”. (Ibidem, p. 228). 
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de Sartre, e a Ontologia do ser social, de Lukács, estou mais do que 
convencido de que essa colaboração continua entre os dois autores 

teria sido positiva para os dois maiores projetos sintetizadores nos 
quais eles trabalharam durante aqueles anos cruciais. ”57  

Os dramas vividos por Lukács e Sartre remontam a um 
período histórico em que teoria e prática andavam juntas. Lukács 
viveu-os na pele de forma singular58 e, apesar de internamente 
discordar do regime soviético em inúmeros pontos, acreditou 
fielmente que este seria o caminho para a vitória sobre a barbárie 
capitalista. Aos que acusam Lukács de “romantismo”, cabe 
ressaltar aqui que concordamos, embora não pejorativamente, caso 

a aplicação deste termo no pensamento luckácsiano seja 
interpretado na perspectiva de Michael Löwy59.  

Sartre, por sua vez, fora visto tanto como um revisionista 
burguês por Lukács, pelo fato de defender a “terceira via” 

fenomenológica, quanto também fora atacado por seu amigo, 
Merleau-Ponty, por um suposto “ultrabochevismo”60 ao escrever 
uma série de artigos como O reformismo e os fetiches e Os 
comunistas e a paz. Apesar do calor e das consequências das ideias 
no século XX, como vimos, por razões objetivas e subjetivas, o 
debate inacabado entre Sartre e Lukács se reapresenta em nosso 
tempo como um convite. 

                                                            
57 Ibidem. 

58 Não devemos nos esquecer de que os dilemas que Lukács teve de enfrentar no esforço para definir 
sua posição em relação ao postulado de Marx sobre a unidade entre filosofia e política, teoria e 

prática, não eram apenas dilemas pessoais, mas representativos de uma época difícil, na qual as 

perspectivas problemáticas dadas pareciam prevalecer um longo tempo sobre a orientação histórica 

do movimento socialista. MÉSZÁROS, I.  O conceito de dialética em Lukács. São Paulo: Boitempo, 
2013. P.72 

59 LÖWY, Michael. Romantismo e messianismo: ensaios sobre Lukács e Walter Benjamin. Tradução: 
Myriam Vera Baptista e Magdalena Pizante Baptista. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2012. 

60 Inevitavelmente, essa série de artigos acentuadamente irônicos resultou na ruptura irrevogável 
não só com Albert Camus (que iniciou a ruptura), mas também com aquele que fora seu amigo mais 

próximo, Merleau-Ponty, que posteriormente atacou Sartre por seu suposto “ultrabochevismo” em 

As aventuras da Dialética. MÉSZÁROS, I. A obra de Sartre. Tradução: Rogério Bettoni. São Paulo: 
Boitempo, 2012.P.232  
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O ser e a negatividade entre 
Merleau-Ponty e Sartre 

Vitor Vasconcelos de Araújo1 
 

 Em um primeiro momento, Merleau-Ponty se debateu com 
a psicologia científica e as teorias comportamentais para construir 
um modo de leitura que reconhecesse o caráter coordenado e 

articulado do comportamento animal e humano. Ele partiu das 
teorias da psicologia clássica e moderna, tentando desconstruir o 
aspecto mecânico presente nas leituras contemporâneas do objeto 
psicológico e procurou reconhecer um conceito nascente em curso: 
o do comportamento motivado. Tudo se passa como se Merleau-
Ponty estivesse, ao realizar uma crítica imanente, recorrendo às 
próprias discordâncias internas do pensamento clássico e moderno 
para reconstruir as características de uma natureza viva e de um 

comportamento que se furta de uma interpretação causal. A 
construção da teoria merleau-pontiana procurou suplantar os 
caracteres reducionistas, que para produzir verdades sobre o corpo 
e a percepção, optavam simplesmente por reduzir de sua 
construção conceitual as características concretas que estavam em 
jogo na produção dos procedimentos experimentais da psicologia 
clássica.  
 No entanto, Merleau-Ponty não procurou somente 
construir uma teoria nova do comportamento e do corpo próprio, 
mas tinha um objetivo maior: o de generalizar os seus achados da 
Fenomenologia da percepção em uma teoria do Ser. O trabalho 
inacabado resultou nas famosas notas publicadas sob o título de O 
visível e o invisível e contém a letra de um filósofo que havia 

deixado de se preocupar somente com as questões voltadas à 

antropologia, à cultura, à linguística e à arte, mas que possuía uma 
preocupação fundamentalmente ontológica, no sentido forte do 
termo, isto é, era preciso pensar como era possível conceber um 

                                                            
1 Mestre em Filosofia (UFC). Doutorando em Filosofia (PUCRS). 
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modo geral da existência das coisas, sem se utilizar dos velhos 
procedimentos metafísicos hegelianos, embora profundamente 

ligado à tradição da confecção das filosofias sistemáticas do 
idealismo alemão de Kant, Hegel, Schelling e Hölderlin.  
 Por outro lado, Sartre, tomando em parte as posições da 
filosofia de Heidegger e consequentemente a crítica da metafísica 
dialética, irá opor-se ao objetivo de produzir uma filosofia 
sistemática da maneira como foi pensada pelo idealismo alemão.  

Tendo como horizonte, a questão do Ser, o primeiro 
objetivo deste trabalho é introduzir como Sartre enxerga a 
oposição entre Ser e Nada, ou ainda, entre coisa e subjetividade, 

procurando compreender como o processo de negação deve 
ocorrer fora dos limites do Ser. Para Sartre, não existe uma relação 
de complementariedade entre o Ser e o Nada, ou ainda, não existe 
uma forma, mas um traço que se apresenta como uma não-

coincidência consigo mesmo e incapaz de ser derivado da 
onividência do Ser.  

O segundo objetivo do texto é mostrar como Merleau-
Ponty avalia as descrições da percepção como a dupla negação 
Sartreana: a negação da coisa na formação da imagem, e a negação 
que se dobra ante a própria imagem. Desta crítica trataremos de 
nos posicionar a respeito de como podemos pensar o objetivo 
comum destes dois filósofos: a possibilidade de uma filosofia que 
tematiza o movimento do Ser (seja a partir daquilo que aparece 
como a sua negação ou como a possibilidade interna de sua 
transformação).  

Por fim, para evitar um sistema de acusações mútuas, 

introduziremos brevemente um terceiro termo no debate, 
analisando a solução lacaniana, como uma solução possível para os 
impasses teóricos na disputa entre Sartre e Merleau-Ponty.  
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1. Negatividade e Ser na filosofia hegeliana 
 

 Criticando a filosofia kantiana, Hegel procurou situar as 
antinomias da razão pura à distância do conceito.  Uma das 
antinomias construídas por Kant era a clássica e talvez já 
conhecida distinção entre o fenômeno e a coisa-em-si. Por isso, 
Hegel afirmará que o Ser, na filosofia crítica, não constituía um 
conceito capaz de ser ligado à coisa2. A distinção entre Ser e não-
Ser, para Kant, não possui nenhuma propriedade decisória a 
respeito da possibilidade das coisas, porquanto a modalidade da 
existência é um conteúdo meramente formal e subjetivo; se se 

deseja saber se algo é existente e, portanto, se possui algum tipo de 
conteúdo, tal distinção teria que acontecer fora dos limites da 
sensibilidade. Afinal de contas, no campo das ideias subjetivas, algo 
ser ou não-ser era indiferente ao conceito subjetivo kantiano.  

 Para Hegel, essa indiferença (que não pode permanecer 
como tal, porque a intuição sensível é a receptividade imediata e 
não conceitual da existência – e portanto, denuncia se algo existe 
ou não), permanece como um termo externo ao sujeito sensível. 
Dirá Hegel que “Erst das Dasein enthält den realen Unterschied 
von Sein und Nichts, nämlich ein Etwas und ein Anderes”.3 Em 
poucas palavras, o que existe de duvidoso no conceito universal 
pensado por Kant é que este somente pode ser concebido enquanto 
um conceito formal, por isso a diferença entre real versus ideal 
permanece na filosofia crítica.  
 O problema todo dessa distinção é o fato de que o conceito 
de X só pode ser diferenciado de não-X se se depara com uma 

existência intuitiva, imediata e sensível de X. Isto representa para 
Hegel o grande recuo da dedução transcendental, em relação à 

                                                            
2 “Die Kantische Kritik hielt sich vornehmlich daran, daß die Existenz oder das Sein (was hier für 

gleichbedeutend gilt) keine Eigenschaft oder kein reales Prädikat sei, d.h. nicht ein Begriff von etwas, 
was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne” (HEGEL, G. W. F., Wissenschaft der Logik. 
Hamburgo: Philosophische Bibliotek, 1999, p. 111, grifos do original).  

3 Ibidem, p. 114. 
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dedução metafísica. Uma vez que ele só pode ser definido em 
relação a uma outra coisa que não ele mesmo, porque a dedução 

transcendental é um conceito de relação, pressupondo a distinção 
entre ideia e existência. Hegel vai nomear o conceito kantiano de 
um falso conceito porque a união entre o sujeito e o predicado 
atribuído por ele a um objeto se dá, para Kant, de modo externo à 
relação entre sujeito e o predicado, através de uma ideia híbrida: a 
da imaginação. Assim, “die Einheit bezeichnet noch mehr als die 
Identität eine subjektive Reflexion; sie wird vornehmlich als die 
Beziehung genommen, welche aus der Vergleichung, der 
äußerlichen Reflexion entspringt”.4 

 Com efeito, essa unidade entre sujeito e predicado nunca 
poderia, segundo Hegel, dar-se como uma ligação concreta, mas 
meramente abstrata. E para o filósofo alemão o critério de decisão 
a respeito da distinção entre Ser e Nada, deveria estar contido na 

própria relação: a relação entre Ser e Nada não precisa de um 
termo exterior, mas, na verdade, ela própria engendra um novo 
tipo de categoria: o tornar-se (Werden), ou seja, aquilo que é o 
início da filosofia – do Nada ao Ser – e aquilo que é o seu fim – do 
Ser ao Nada. Finalmente, o que Hegel está defendendo aqui é que 
não só há uma relação interna entre Ser e Nada, como também a 
própria solução da contradição implosiva que dissolve as figuras do 
Ser e Nada na categoria do tornar-se é decidida de acordo com a 
hegemonia interna de seus elementos e que, portanto, não é 
simplesmente uma tautologia, porque a forma lógica muda ela 
mesma. 

 

2. A caracterização do Ser e do Nada em Sartre  
 
Evidentemente, existem muitas injustiças à filosofia de 

Sartre, por parte de Merleau-Ponty, uma vez que os seus primeiros 
trabalhos apresentavam um profundo respeito intelectual pela 

                                                            
4 Ibidem, p. 120, grifos no original. 
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filosofia construída por Sartre. É possível perceber certas 
semelhanças, na década de 1940, entre Sartre e Merleau-Ponty, a 

tal ponto de que as ideias defendidas pelos dois filósofos sejam 
facilmente confundidas, por exemplo, sobre a gênese constitutiva 
do corpo próprio, e a importância dada à filosofia transcendental - 
a de a consciência não possui nenhum correlato com a coisa. Isso 
porque, para transcender o objeto já deve existir no visar uma 
formação pré-reflexiva da destruição do objeto e de uma 
temporalidade interna que a coisa não possui. Para Kant: 
 

[...] consequentemente, se aceitarmos, quanto estas últimas 

(intuições espaciais), que por seu intermédio só intuímos objetos 
na medida em que somos afetados exteriormente, também temos 

que admitir, quanto ao sentido interno, que por ele nos intuímos 
apenas como interiormente somos afetados por nós mesmos, isto 
é, que no tocante à intuição interna conhecemos o nosso próprio 

sujeito apenas como fenômeno e não tal como é em si.5  

 

 Por isso, para Kant, a filosofia transcendental poderia dar 
conta apenas, como uma experiência intuitiva, dos fenômenos 
internos do tempo, como uma psicologia empírica. Ao contrário, a 
psicologia racional - o eu penso, como a representação intelectual 
do sujeito que pensa sua representação do objeto – seria apenas 

conceitual e não intuitiva.6 Evidentemente existem várias correções 
feitas pela tradição fenomenológica à nomenclatura de psicologia 
empírica a respeito das intuições internas do tempo, mas é 
inegável perceber que o tratamento da filosofia fenomenológica do 
transcendental se assemelha muitíssimo à argumentação na qual o 
eu transcendental e o eu empírico não devem jamais se confundir. 

De modo que aderir à filosofia transcendental é separar claramente 
as determinações que concernem à afetação interna do eu a si 
mesmo e da arquitetura de uma razão pura. Esta que só pode 

                                                            
5 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2008, A, p. 115. 

6 Ibidem, B, p. 278. 
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emergir como um objeto transcendental, uma ideia pura, sem 
qualquer resíduo intuitivo.  

 Evidentemente, a fenomenologia não tomará esses 
pressupostos como se fossem verdades inquestionáveis. Assim, é o 
caso da filosofia husserliana que põe diante de si o problema do 
próprio surgimento do eu, vendo-se obrigada a considerar uma 
dimensão ainda não reflexiva da experiência subjetiva.7  
 De todo modo, a conservação da distinção entre a coisa e o 
sujeito é mantida a duras penas por Husserl e ela será carregada ao 
longo de seus discípulos, dentre eles, Merleau-Ponty, nos anos de 
1940 e de Sartre, em O ser e o nada. Por esta razão, Sartre afirmará 

que “La conscience est conscience de quelque chose: cela signifie 
que la transcendance est structure constitutive de la conscience; 
c'est-à-dire que la conscience naît portée sur un être qui n'est pas 
elle. C'est ce que nous appelons la preuve ontologique”.8   

 Sendo capaz de ser uma estrutura constitutiva, a 
consciência é capaz de ser uma forma interrogativa do Ser, e a 
pesquisa fenomenológica conduzirá a consciência à seguinte 
afirmação “cet homme que je suis, si je le saisis tel qu'il est en ce 
moment dans le monde, je constate qu'il se tient devant l'être dans 
une attitude interrogative”.9 Portanto, é uma atitude humana que 
secreta a significação do objeto. Não é por acaso que Sartre, em O 
ser e o nada “são poucas as páginas consagradas ao em-si em 
comparação ao para-si. Sartre diz sobre o em-si pouca coisa: ‘O ser 
é. O ser é em-si. O ser é o que é’. São esses os três predicados do 
em-si, que exprimem logicamente três tautologias com significados 
diferentes.”10  

                                                            
7 HUSSERL, Edmund. Crise das ciências europeias e fenomenologia transcendental: uma introdução à 
filosofia fenomenológica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 

8 SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant – Essai d’ontologie phénoménologique. Paris: Gallimard, 1943, 
p. 28. 

9 Ibidem, p. 38. 

10 CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre. São Paulo: Loyola, 2016, p. 65. 
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 Do caráter interrogativo da consciência em relação ao Ser, 
Sartre concluirá que um componente do real aparece diante da 

interrogação do objeto e que condiciona nosso contato com o Ser: o 
não-ser. A partir deste momento, a interrogação torna-se negação, 
acompanhado da tarefa de pensar a gênese de um visar que não é 
meramente a correspondência sensualista entre o aparato 
perceptivo e o objeto.  
 É preciso pensar o Ser como aquilo possível de ser 
destruído pela consciência. Há, segundo Sartre um limite da 
relação que se estabelece entre o Ser e a consciência, e o limite 
dessa relação implica necessariamente da desconstrução do 

objeto.11 A aparição do limite revela a fragilidade do em-si e a 
possibilidade permanente do não-ser.  
 Sartre não precisa creditar esse ato a uma atividade 
reflexionante, porquanto isso seria apenas voltar a conceber que a 

experiência é uma síntese racional, operada no intelecto. Não 
recorrendo à Husserl e, portanto, não reconhecendo uma 
passividade sintética que constituiria o objeto a despeito das 
faculdades judicativas anteriores ao Eu, para Sartre, isso não seria 
voltar ao cogito, porque qualquer passividade já é de antemão 
espontânea e mesmo que haja um deixar-se comandar, essa 
permissibilidade já seria, de antemão, um tipo de agência.12  
 Para Sartre 
 

Qu'est-ce que la passivité? Je suis passif lorsque je reçois une 
modification dont je ne suis pas l'origine - c'est-à-dire ni le 

fondement ni le créateur. Ainsi mon être supporte-t-il une 
manière d'être dont il n'est pas la source. Seulement, pour 

supporter, encore faut-il que j 'existe et, de ce fait, mon existence 
se situe toujours au-delà de la passivité.13  

 

                                                            
11 SARTRE, Jean-Paul. L’étre et le néant – Essai d’ontologie phénoménologique, op. cit., p. 42. 

12 CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre, op. cit., p. 58. 

13 SARTRE, Jean-Paul. L’étre et le néant – Essai d’ontologie phénoménologique, op. cit., p. 24. 
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 Ou melhor dizendo, o homem seria, para Sartre um ser 
cuja atividade está voltada para a falta. “L'homme est 

fondamentalement désir d'être [...]”, no qual o “[...] désir est 
manque et que le pour-soi est l'être qui est à soi-même son propre 
manque d'être”.14  
 Por fim, Sartre concluirá que nenhuma categoria que 
habita a consciência pode existir como uma coisa.15 Aqui a escrita 
de Heidegger16 ressoará nas posições de Sartre a respeito da 
suspeita da identidade entre a consciência finita a determinação 
engendrada por ela. Isto é, se a consciência é um dado finito, como 
é possível a ela que todo o processo de percepção seja, na verdade, 

uma transcendência? De fato, esse contrassenso, faz de Heidegger 
(assim como Sartre e Merleau-Ponty dos anos de 1940) consciente 
do grau de distinção possível entre a transcendência da consciência 
e a coisa.  

 Sartre não pode sequer aceitar as conclusões hegelianas de 
uma perfeita articulação entre o ser e o não-ser, porque esse tipo 
de complementaridade retira a força da própria estrutura 
transcendental. Por esse motivo, há a possibilidade de pôr uma 
dicotomia entre o Ser e o Nada, porque um não pode surgir a 
partir do outro. O Nada não surge da superfície do Ser e o 

                                                            
14 Ibidem, p. 610. 

15 “[m]esmo uma psicologia zelosa da unidade e autonomia da consciência e que, como a Teoria da 
Forma, admitindo que a consciência não é feita de elementos à maneira das coisas exteriores, recusa 

o atomismo mental e afirma a consciência como um todo onde os elementos não têm existência 

separável, é, para Husserl, filosoficamente insuficiente, incapaz de ocupar um lugar de filosofia, pois, 
embora os gestaltistas considerem a consciência como totalidade irredutível a seus elementos, 

concebem-na contudo como totalidades naturais existentes nas coisas. Minha consciência é uma 

forma mais integrada que esta lâmpada, mas não passa de uma forma. Para Husserl, o mero fato de 
se empregar o mesmo termo – ‘Gestalt’ – para designar tanto a unidade da consciência quanto a da 

lâmpada é suficiente para se concluir que a Psicologia da Forma naturaliza a consciência, não a 

considera como o sujeito de todo objeto possível, definindo-a como podem ser definidos outros 

objetos”. (MERLEAU-PONTY, Maurice. Ciências do homem e fenomenologia. São Paulo: Saraiva, 
1973, p. 31-32, primeiro grifo do original, segundo grifo nosso).   

16  HEIDEGGER, Martin. Kant and the problem of metaphysics. Indiana University Press: 
Indianapolis, 1997. 
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desaparecimento deste não se encontra internamente nas próprias 
malhas do Nada.  

 
on mettrait l'accent au contraire sur les forces réciproques 

d'expulsion qu'être et non-être exerceraient l'un sur l'autre , le 
réel étant, en quelque sorte, la tension résultant de ces forces 
antagonistes. C'est vers cette conception nouvelle que s'oriente 

Heidegger.17 
 

 Sartre, assim como Heidegger, entendia em Hegel que essa 
complementaridade entre Ser e Nada seria a própria condição de 
destruição do movimento dialético, e portanto, a compreensão da 

complementariedade seria a anulação da energia mesma da 
negatividade.18 A originalidade da desconstrução do ato imaginário 
da percepção seria exatamente a produção de uma coisa que seja 
estranha a ela mesma e por isso a dialética hegeliana seria, para 

Sartre, apenas uma tautologia. Se o traço dessa desconstrução é a 
novidade que a própria coisa não pode conter, a relação entre Ser e 
Nada não pode ser uma continuidade, um ritmo, uma figura ou 
sequer um contorno. Daí, o risco de o estrangeiro ficar resumido à 
pura negatividade que concerne a mudança da coisa. A crítica da 
tautologia hegeliana, talvez por esta razão, seja paga com a 
reativação de uma outra filosofia da identidade que ela própria 
rejeitara.  
 
3. A crítica de Merleau-Ponty a Sartre  
   

A nova ontologia pensada por Merleau-Ponty prescrevia a 

importância de “[...] sair do positivismo ou do negativismo que 

                                                            
17 SARTRE, Jean-Paul. L’étre et le néant – Essai d’ontologie phénoménologique, op. cit., p. 51. 

18 MALABOU, Catherine. La plasticité au soir de la écriture: Dialectique, destruction, déconstruction. 
Paris: Édition Léo Scheer, 2005. 
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sempre mantêm um distanciamento entre o objetivo e o subjetivo 
[...]”.19  

 O desenvolvimento desse posicionamento de Merleau-
Ponty desenvolve-se apoiado nas críticas a Sartre, que, segundo 
aquele, conservara a tradição filosófica reflexiva opondo a absoluta 
positividade do Ser à nadificação operada pela subjetividade. A 
coisa seria, para Sartre, um “[...] existir aí na indiferença, na noite 
da identidade, como um em-si puro”20  e, por outro lado, a 
consciência seria o nada, ou o vazio do Ser. Tudo se passa como se 
existissem duas dimensões de ordens distintas, porquanto o 
sujeito, estranho às coisas, põe-se destinado a negá-las.  

 A tensão entre a coisa e a consciência é uma consequência 
da oposição radical entre dois termos antagônicos e Merleau-Ponty 
considera em Sartre a existência de um dualismo tão radical que o 
próprio movimento dialético é suprimido em função do Nada, pois 

haveria na filosofia do existencialista francês apenas um modo 
autêntico de ser: aquele que nada é.   
 Com efeito, as distinções feitas por Sartre, segundo 
Merleau-Ponty, entre um em-si puro e um para-si absoluto 
reabilitam o problema clássico da intersubjetividade, na medida 
em que o Nada que a consciência do eu é, permanece inacessível a 
outrem, uma vez que “[...] a intervenção do outro nada pode me 
ensinar a respeito do meu nada [...]”. (Merleau-Ponty, 2009, p. 67; 
Merleau-Ponty, 1964, p. 88)21.  
                                                            
19 MERLEAU-PONTY, Maurice. A Natureza. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 115; Idem. La 
Nature: Notes de cours Collège de France. Édition du Seuil: Paris, 1995, p. 102. 

20 Idem. O visível e o invisível. São Paulo: Perspectiva, 2009, p. 59; Idem. Le visible et l’invisible. 

Paris: Gallimard, 1964, p. 76.  

21 Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 67; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 88. 
“Filosoficamente, [para Sartre], não há experiência do outro. O encontro do outro não exige, para 

ser pensado, transformação alguma da ideia que faço de mim mesmo. Atualiza o que já era possível a 

partir de mim.” (Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 75-76; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p.  
99). Com efeito, para Merleau-Ponty, o eu e o outro não deveriam ser considerados como duas “[...] 

nadificações instaladas em dois universos de Em Si incomparável, mas duas entradas para o mesmo 

Ser, cada uma acessível apenas a um de nós, aparecendo, entretanto, para o outro, como praticável 

de direito, porquanto ambas fazem parte do mesmo Ser”. (Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 85; 
Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 112-113, grifo do original).   
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O Nada instituído pelo para-si é, para Merleau-Ponty, uma 
recuperação do solipsismo cartesiano, pois insiste na dificuldade de 

“[...] compreender como uma consciência constituinte pode por 
outra que seja sua igual e, em consequência, também constituinte – 
dado que, imediatamente, é preciso que a primeira passe a 
constituída” (Merleau-Ponty, 2009, p. 68; Merleau-Ponty, 1964, p. 
89). Sartre, segundo as argumentações de Merleau-Ponty, ao 
resguardar a dimensão nadificante do Ser toma emprestadas as 
mesmas forças que fizeram Descartes assegurar a certeza do 
pensamento. No caso de Sartre, a única convicção é aquela diante 
da qual nada sou.22  

Logicamente, Sartre é forçado a assumir os mesmos 
prejuízos acerca do mundo que assombraram a meditação 
filosófica cartesiana, mas em sua dimensão inversa: os vestígios do 
nada que aterrorizam o cogito em Descartes cedem lugar à ameaça 

da coisa, na filosofia sartreana, que espreita os arredores do nada 
subjetivo. Por esta razão, “[u]m negativismo absoluto – isto é, que 
pensa o negativo em sua originalidade - e um positivo absoluto – 
isto é, que pensa o ser em sua plenitude e em sua suficiência – são 
exatamente sinônimos, não há entre eles a menor distância”.23 
Ironicamente, a absoluta contradição entre Ser e Nada, produz 
uma sinonímia entre o em-si e o para-si e assim como a certeza do 
pensamento cartesiano, “[o] pensamento do negativo é 
invulnerável, porquanto também é pensamento de positividade 
absoluta, de sorte que já contém tudo o que poderíamos opor-
lhe”.24  

                                                            
22 “O pensamento do negativo puro ou do positivo puro é, pois, um pensamento de sobrevoo, que 
opera sobre a essência ou a pura negação da essência, sobre termos da significação já foi fixada e que 

mantém em sua posse” (Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 74; Idem. Le visible et l’invisible, op. 
cit., p. 97).  

23 Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 71; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 92-93. 

24 Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 71; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 93. 
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Para Merleau-Ponty, o que se encontra ignorado em Sartre 
é a profundidade do Ser, pois, para aquele, o movimento de 

deiscência (Offenheit) encontra-se apoiado na própria ontologia.  
 

Para pensar o ser total – o que é totalmente e portanto também 

aquilo a que nada falta, o que é todo o ser – é preciso existir fora 
dele uma margem de não-ser, mas essa margem, excluída do 
todo, impede-o de ser todo; a verdadeira totalidade deveria 

também contê-la – o que é inteiramente impossível, já que é uma 
margem de não-ser. Assim, se o ser e o nada são absolutamente 
opostos, fundem-se juntamente numa espécie de Super-ser, 

mítico, porque a força que o exige é a absoluta repulsão deles.25  

 
Ao ignorar a extensão do Ser, seria preciso admitir, 

segundo Sartre, que a única forma verídica de uma ontologia é 
conservar no vazio negativo da consciência o polo privilegiado de 

determinação do objeto. Portanto, seria considerar o sujeito, 
inteiramente, como antinatureza. Os problemas do idealismo são 
reativados por tal conservação26, uma vez que somos forçados a 
admitir que não é o Ser, mas a subjetividade que carrega a coisa de 

sua determinação absoluta à transcendência, uma vez que não é a 
ontologia que se movimenta em direção ao negativo, mas que 
existe um sujeito mais veloz que a própria coisa de tal forma a pôr 
a si mesmo abaixo dela negando suas predicações.   

Merleau-Ponty afirmará ainda que ao assumir tal 
contradição radical, a síntese e o progresso são impensáveis, 
porquanto o isolamento do para-si e do em-si só poderia gerar 
uma alteridade absoluta. Ser e Nada iniciam o movimento dentro e 
fora da ontologia como radicalmente outros e o perfazem, até seu 

fim, imaculados. A diferença absoluta, no fim das contas, significa 

                                                            
25 Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 78-79; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 103. 

26 “Para uma filosofia consciente de si mesma como conhecimento, como fixação segunda de uma 

experiência prévia, a fórmula: o ser é e o nada não é; é uma idealização, uma aproximação da 

situação total que comporta, além do que dizemos, a experiência muda onde o haurimos” (Idem. O 
visível e o invisível, op. cit., p. 90; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 119, grifo do original). 
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fatalmente apenas insistir o pensamento da identidade que ela 
própria tentara dissolver.   

De modo efetivo, a alternativa de Merleau-Ponty é a de 
tomar o movimento da negatividade, suas deformações 
perspectivas e as possibilidades que o sujeito aprendera a 
considerar como denominações extrínsecas, reintegrando-as ao 
Ser. (Merleau-Ponty, 2009, p. 81; Merleau-Ponty, 1964, p. 106)27.  
 De todo modo, Sartre, segundo Merleau-Ponty, não estava 
inteiramente equivocado, mas somente na medida em que 
consideremos sua filosofia como uma introdução especulativa28 
que deve nos levar em direção a uma verdadeira dialética. A 

aproximação do Em-Si e do Para-Si deve sugerir, portanto, uma 
comunhão, uma vez que o pensamento dialógico  
 

[...] é o que, seja em suas relações interiores ao ser, seja nas 
relações do ser comigo, admite que cada termo só é ele mesmo 
voltando-se para o termo oposto, torna-se o que é pelo 

movimento, sendo a mesma coisa para cada um passar para o 
outro ou vir a ser si mesmo, sair de si ou entrar em si (Merleau-

Ponty, 2009, p. 91; Merleau-Ponty, 1964, p. 122).  

  
 O desafio, no entanto, segundo Merleau-Ponty, é manter a 
presença crítica no interior da dialética, ou ainda, pensar em uma 
hiperdialética, que conserve, no Ser, a pluralidade de suas relações. 
Uma má dialética seria a pretensão de esgotar, segundo a velha 
lógica, a ontologia, substituindo o Ser indiviso por coisas ditas ou 
pensadas, sob o risco de sobrepor uma camada abstrata acima 
daquilo que nos sustenta. O que Merleau-Ponty rejeita não é 

                                                            
27 “Se lograrmos descrever o acesso às próprias coisas, isso acontecerá unicamente através dessa 
opacidade e dessa profundidade que nunca param: não há coisa plenamente observável, inspeção da 

coisa sem lacuna e total; não esperamos observar a coisa para dizer que está aí; ao contrário, é seu 

aspecto de coisa que nos convence desde logo sobre a possibilidade de observá-la”. (Idem. O visível e 
o invisível, op. cit., p. 81; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 107).  

28 “Para mim é a estrutura ou a transcendência quem explica, e o ser e o nada (no sentido de Sartre) 

são duas propriedades abstratas”. (Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 216; Idem. Le visible et 
l’invisible, op. cit., p. 285-286).  
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exatamente uma síntese, mesmo que insista contra esta ideia em 
seu texto, mas apenas dispensa um caminho plane e mecânico que 

se direciona, cada vez mais, a uma ideia absoluta, uma vez que a 
definição dialética do Ser não é uma superação de todos os 
aspectos anteriores a uma linearidade lógica, fundando 
hierarquicamente, do menos ao mais real, algo cada vez mais 
determinado.  

O Ser, segundo Merleau-Ponty, se faz a partir de suplências 
falíveis e às vezes frágeis, ou até mesmo de superações incompletas 
e parciais 29 . Uma dialética que exclui os impasses de 
desenvolvimento do Ser é penosamente a reativação de mais um 

prejuízo, que a esta altura, a filosofia já teria condições de abrir 
mão.   
 Essa articulação entre o Ser e o Nada cede espaço para uma 
imbricação entre o visível o invisível, “[...] concedendo um alcance 

inédito ao negativo”.30 Isso porque o invisível não é o sinônimo do 
vazio, tampouco o visível seria homólogo ao domínio dos objetos. 
Merleau-Ponty opta por fixar a ideia da transcendência 
diretamente no Ser, em vez de apostar, como fez Sartre, que o 
nada é algo exterior à coisa.  
 A aproximação sempre crítica de Merleau-Ponty a 
Descartes faz com que ele tome a diplopia31 discutida no trabalho 
do filósofo clássico, que servira de evidência para sustentar o 
trabalho do juízo ante o sensível, e a inverte a seu favor. Assim 
como a diplopia, que realiza um movimento de conjugação quando 
reúne duas visões distintas, o visível e o invisível realizam um 

                                                            
29 Para Merleau-Ponty, a Fenomenologia do espírito, é o trabalho no qual Hegel mais se aproxima de 

sua ideia de hiperdialética, no qual abrira mão de uma lógica pré-estabelecida, descrevendo uma 

história que abre seu próprio caminho. O filósofo alemão, segundo Merleau-Ponty, deixara ser 

guiado pela lógica interna da vida humana, dando existência concreta ao percurso que colocou o 
homem diante do esforço de reapropriar a si mesmo. (Idem. “Hegel’s existencialism”. Sens and non-
sense. Northwestern University Press, 1991). 

30 MOUTINHO, Luiz Damon Santos. “O invisível como negativo do visível: a grandeza negativa em 
Merleau-Ponty”. Trans/Form/Ação [online], 2004, vol. 27, nº 1, p. 7. 

31 Percepção de duas imagens a partir de um só objeto.  
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trabalho análogo no interior do Ser, pois “[v]er é por princípio 
mais do que se vê, é aceder a um ser de latência. O invisível é o 

relevo e a profundidade do visível, e, como ele, o visível não 
comporta positividade pura”.32 O esquerdo e o direito “[...] não são 
partes do espaço [...] são partes totais, recortes, num espaço 
englobante, topológico” (Merleau-Ponty, 2009, p. 201; Merleau-
Ponty, 1964, p. 266).33 Portanto, “[r]efletir sobre o dois, o par, não 
são dois atos, duas sínteses, mas fragmentação do ser, 
possibilidade de espaçar, é o advento da diferença sobre o fundo de 
semelhança [...]”.34 Com efeito, o par visível e invisível apresenta, 
antes de tudo, uma ontologia diacrítica, em oposição à ontologia 

negativa sartreana.  
 
Considerações finais 
 

 Este trabalho teve como objetivo desenvolver as ideias de 
ser e negatividade na filosofia de Merleau-Ponty e Sartre com o 
objetivo de avaliar o alcance da negatividade nos dois filósofos 
contemporâneos. Parece evidente que a negatividade assume uma 
importância fundamental nos debates filosóficos atuais, porque se 
trata de pensar como é possível produzir um pensamento capaz de 
fazer emergir as categorias do movimento e da mudança. Aqui 
Merleau-Ponty e Sartre lutam para criticar a concepção metafísica 
do negativo, no pensamento de Hegel, uma vez que este concebera 
a relação entre o Ser e o Nada a partir de critérios fortemente 
teleológicos, ou ainda, como um conceito que encontrará a 
conciliação decisiva da sua divisão.  

 Com efeito, Sartre teve certa razão em admitir em Hegel 
uma filosofia de certo modo determinista. Assim, o passo óbvio é 
pensar como é possível endereçar o caráter determinista da 

                                                            
32 MERLEAU-PONTY, Maurice. Sinais. Lisboa: Minotauro, 1962, p. 33. 

33 Idem. O visível e o invisível, op. cit., p. 201; Idem. Le visible et l’invisible, op. cit., p. 266. 

34 Ibidem, grifos do original. 
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filosofia hegeliana. Sartre encontra a possibilidade de refutação do 
que ele chamara de uma tautologia hegeliana a partir da 

introdução de uma lógica antiquada e antinômica, que encontrara 
a única motivação do movimento do Ser fora dos seus limites. A 
fórmula sartreana é: O Nada é o excesso do Ser. Não há, em 
decorrência disso, uma relação, uma continuidade entre a 
transcendência e a coisa. Por este motivo, Sartre permanece aqui, 
radicalmente refém da leitura heideggeriana de Kant: o eu puro e o 
eu empírico são duas formas distintas de existência e uma não se 
confunde com a outra, porquanto se há a transcendência, ela deve 
existir para além dos limites de uma realidade empírica.  

 De nossa parte, isso seria um retrocesso à filosofia 
transcendental, restituindo todos os prejuízos operados pelo 
hileformismo kantiano, e talvez Merleau-Ponty seja a figura 
logicamente universal em relação a Sartre e Hegel. Isso porque, ela 

conjuga dois modos de crítica e é, ao mesmo tempo, a negação de 
Hegel e a negação da negação hegeliana (Sartre). É 
simultaneamente a recusa tanto do determinismo hegeliano - 
porque o jogo entre o visível e o invisível não possui começo nem 
fim - como da reativação das antinomias kantianas para tentar 
escapar de uma filosofia totalitária. Isso porque não há uma divisão 
entre Ser e Nada; “[…] o invisível é o relevo e a profundidade do 
visível, e, como ele, o visível não comporta positividade pura”.35  
 O que permanece como uma interrogação não respondida 
por Merleau-Ponty e que também de certo modo tem sua gênese 
na aparição das filosofias sistemáticas alemãs, é a respeito do 
espontaneísmo da relação dialética entre o Ser e o Nada. Isto é, o 

jogo de oposição trata da produção necessária do caráter 
verdadeiro do Ser.  
 Com efeito, Sartre está profundamente correto em assumir 

que a possibilidade de incluir um termo externo ao Ser garante que 
este não seja o jogo espontâneo da unidade, como se a mudança e o 

                                                            
35 Idem. Sinais, op. cit., p. 33. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 223 

 

movimento devessem ser um trabalho, ou uma força, e não apenas 
a constatação autoevidente de uma ontologia abarcante.   

 Por outro lado, como poderíamos aderir às críticas de 
Sartre a Merleau-Ponty e vice-versa? Ou seja: como produzir um 
conceito que não admita um exterior a ele próprio, mas que, ao 
mesmo tempo, conserve a perspicácia sartreana de criticar a 
espontaneidade do Ser através da autoregulação da forma 
ontológica entre o visível e o invisível? 
 Talvez aqui Lacan nos dê ao menos uma direção para uma 
possível resposta. O seminário XI abordará exatamente o problema 
da distinção do olho e do olhar, tema que em Merleau-Ponty tinha 

a tendência de permanecer como um o negativo do outro, como se 
se tratasse da construção de um diálogo bem-sucedido entre forma 
e conteúdo, entre o mundo que nos olha e que de forma especular 
olhamos de volta para o mundo. O que Lacan vai afirmar é que 

nunca há uma coincidência entre o olho e o olhar.36 Neste, há um 
juízo imaginário de que possuímos a paisagem observada, que 
guardamos o sentido da experiência escópica na matéria 
constitutiva do olho. Esta que surgiu da própria natureza a qual 
nos observa e germinados como seres visíveis e, reciprocamente, a 
observamos de volta, como aqueles fenômenos do mimetismo 
animal, descritos por Lacan. Mas a forma do mimetismo implica 
em uma pergunta fundamental que parece nos retornar para os 
velhos prejuízos da filosofia reflexiva: sobre a possibilidade de que 
haja, de fato, a dominação da forma do corpo mimetizado pelo olho 
que observa.  
 O olhar, por outro lado, é aquilo que mostra, o que não 

permite uma apreensão do Si a partir do olhar e que sequer produz 
a consciência da alienação do visar e do ser observado.  
 Para Lacan, é como se existisse em Merleau-Ponty um 

vidente universal, que é dado pelo jogo entre o positivo e o 

                                                            
36 LACAN, Jacques. Seminário XI: quatro conceitos fundamentais da psicanálise. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1985. 
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negativo, o visível e o invisível. “É mesmo essa a fantasia que 
encontramos, na perspectiva platônica [mas também a de 

Merleau-Ponty], de um ser absoluto ao qual é transferida a 
qualidade de onividente”.37  
 Porém, essa crítica de Lacan a Merleau-Ponty não apenas 
refaria o caminho sartreano da falta como a admissão de um Nada 
que nega o Ser, transformando-o em uma imagem do Ser? 
Diríamos que não, porque Lacan (1985) é capaz produzir uma 
forma da negatividade que não reside fora do Ser, ao mesmo 
tempo rejeitando que haja um jogo de autorregulação entre o Nada 
e a ontologia. Ou seja: o olhar (o fracasso do ver e do ser visto) 

pode conter dentro de si mesmo a sua própria impossibilidade. 
Assim: “O olhar pode conter em si mesmo o objeto a da álgebra 
lacaniana, no qual o sujeito vem fracassar, e o que especifica o 
campo escópico e engendra a satisfação que lhes é própria, é que 

lá, por razões de estrutura, a queda do sujeito fica sempre 
despercebida, pois ela se reduz a zero”.38. 
 Com efeito, mesmo que o objeto a, o impossível da relação 
sexual, seja tematizado por Lacan como a unidade imaginária ou o 
caráter recíproco da união entre o positivo e o negativo, e mesmo 
que seja preciso com o olhar, que um terceiro termo entre em cena 
para tematizar o próprio fracasso da relação, o jogo não impõe a 
execução de um outro de si, porquanto a relação fracassada e a sua 
unidade impossível devem inscrever-se no interior do jogo entre o 
visível e o invisível, cujo movimento passa a depender daquilo que 
decorre de sua própria impossibilidade.  
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Ser – de outro modo que ser – Judeu 
A abertura de um diálogo entre 

Sartre e Levinas 
Renata Guadagnin1 

 

Nós vimos aquilo que os homens não devem ver; aquilo que não é 
traduzível pela linguagem. (...) O horror era a escuridão, o lento 

aniquilamento. A motivação da nossa luta não passou senão da 
reivindicação radical, e quase sempre ela própria solitária, de 
permanecer, até o final, um ser humano.  

Robert Antelme (em A espécie Humana) 

 
Nosso ensaio pretende três movimentos. No primeiro 

procuraremos trazer alguns aspectos breves e sintéticos do exposto 
por Sartre em Reflexões sobre a questão judaica, que 
desenvolveremos no sentido de ser, quem sabe, mais uma questão 

do antissemitismo e do preconceito como uma provocação de 
Sartre após a barbárie, do que propriamente querer ser um texto 
explicativo e expositivo daquilo que forma as questões judaicas. O 
segundo movimento trata-se de apontamentos de Levinas em Être 
Juif elucidando o que constitui a existência do Ser Judeu e 
procuram fundamentar o nosso argumento sobre o texto de 
Sartre: pensar a identidade judaica não corresponde a uma 

adequação ou recuperação da questão judaica. Por fim, mantendo 
suas diferenças, procuramos entrelaçar, como o movimento do 
poema de Celan: “um fio apanhou um fio, separamo-nos 
enlaçados”, Sartre e Levinas no que tange às questões da influência 
do judaísmo no pensamento sartriano, envolvendo messianismo, 
ética e o Outro, único ponto de partida possível para uma política 

depois e uma esperança agora. Especialmente com base na 
entrevista de Sartre, L’espoir maintenant, apontaremos 
confluências tangenciando a possível conjunção entre o 
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pensamento dos autores. Entre questões judaicas e ser judeu o que, 
para nós, predomina – e é mais essencial – é a questão do humano: 

sentir-se parte de alguma coisa sem se aniquilar pela razão do ser. 
Nesse sentido, é a tentativa de demonstrar que mesmo na tensão 
de uma violência há uma oportunidade de ruptura do imoral ali 
cujo nascimento se dá pelo gesto de responsabilidade. Para 
Levinas, sob a premissa de que todo homem é judeu, aquele que 
porta a responsabilidade tem já em si o ser e o outro do ser, 
porque provocado e convocado pelo outro, sendo justamente nesse 
limiar que a existência não cabe na existência onde se rompe com 
as afirmativas do existente e da existência é a tarefa de/da 

alteridade. Desde a questão do Ser Judeu chegando até o de Outro 
modo que ser a esperança. Neste sentido, acreditamos ser 
necessário e atual um olhar cuidadoso sobre L’espoir maintenant e 
sua relação com Levinas, sem pretensões de esgotamentos das 

temáticas que aqui pulsam, mas a abertura de um diálogo.  
 

 

“Reflexões sobre a questão Judaica” ou da questão do 
antissemitismo em Sartre  
 

La littérature n’est-elle pas à même de nous éclairer à travers les 
figures juives qu’on y reencontre de plus em plus souvent, sur 

l’essence du judaïsme?2  
 

Estamos agora em situação de compreender o antissemita. É um 

homem que tem medo. Não dos judeus, certamente: de si 
próprio, de usa consciência, de sua liberdade, de seus instintos, de 

usas responsabilidades, da solidão, da modificação da sociedade e 
do mundo; de tudo, salvo dos judeus.  É um covarde que não 
quer confessar sua covardia; um assassino que recalca e censura 

sua tendência ao homicídio sem poder refreá-la e que, no 
entanto, só ousa matar em efígie ou no anonimato de uma 
multidão; um descontente que não se atreve a revoltar-se por 

                                                            
2LEVINAS, Emmanuel. “De Sheylock à Swann”. Le souci de L’Art chez Emmanuel Levinas. Paris : 
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receio das consequências de sua revolta. Aderindo ao 
antissemitismo, não adota simplesmente uma opinião, mas se 

escolhe como pessoa. (...) O Judeu não é no caso senão um 
pretexto: em outra parte, será utilizado o negro e, em outra, o 

amarelo. (...) O antissemita, em suma, é o medo diante da 
condição humana. O antissemita é o homem que deseja ser 
rochedo implacável, torrente furiosa, raio devastador: tudo 

menos homem.3 

 
Reflexões sobre a questão judaica é um texto de 1944, 

publicado em 1946, no abismo do pós-guerra. Brevemente 
poderíamos dizer que é constituído por três eixos argumentativos 
principais: (1) totalidade sincrética do antissemitismo e a formação 
do antissemita; (2) alguns argumentos a favor da conceituação do 
judaísmo como situação, preocupando-se em compreender essa 
situação e, por fim, (3) Sartre traz algumas propostas de ações 

contra o antissemitismo já que para ele combater o antissemitismo 
significaria combater efetivamente o preconceito. 

Descreve-se o indivíduo antissemita ou preconceituoso 
como aquele que pratica uma violência totalitária sincrética 4 , 

destacando os elementos que, a partir de um gosto subjetivo 
combinado com outros fenômenos (impessoais e sociais), através 
do condicionamento de constantes econômicas, históricas e 
politicas, formam o antissemita. A repulsa deste pelos judeus tem 
sua origem em uma certa repulsa ao desconhecido (antecipa-se o 
ódio, atitudes baseadas em uma preconcepção que “dispensa a 
prova” da experiência), ou representação sem depender 
necessariamente da experiência. Por isso a formação do 
antissemita se dá pela escolha de uma paixão ligada ao ódio que 

não se desencadeia em função do desacato de um outro, mas se 
antecipa aos fatos e ao contato repulsando qualquer possibilidade 
deles. Uma escolha para Sartre calcada no raciocínio falso que 
                                                            
3 SARTRE, Jean-Paul. Reflexões sobre o racismo: I. A questão Judaica; II. Orfeu Negro. Tradução de J. 
Guinsburg. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1960, p. 35 – 36. 

4 Idem. Reflexões sobre a questão judaica, p. 10.  
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justifica a paixão pelo seu ódio, que não é do objeto em si, mas do 
estado passional. São três elementos que formam a descrição desse 

indivíduo: a nostalgia da impermeabilidade, o desconhecimento de 
si e a mediocridade. 5  É um texto muito rico em elementos, 
apontando também sobre a mediocridade do antissemita 
dissimulando a luta de classes e o poder democrático já que ele 
busca um poder totalitário. No que diz ao âmbito social e político o 
antissemita é destrutivo, diz Sartre sobre isso: “não se trata de 
construir uma sociedade, mas apenas purificar a já existente”6, 
além disso o filósofo inclui o elemento sádico e maniqueísta de 
modos complementares implicados nesse dimensão social e 

política para o exercício do poder do antissemita sobre os outros, 
havendo um dualismo entre o bem e o mal tentando apenas 
suprimir o Mal, pois o Bem já estaria dado, exatamente nesse 
ponto é que o antissemita estaria desobrigado a questionar o Bem. 

Dessa forma, ele precisa preocupar-se apenas com o mal e eliminá-
lo, criando uma “curiosidade fascinada pelo Mal”, um sadismo, 
uma sede de poder sobre o mais fraco que torna o antissemita 
“tudo menos homem”.   

Por essa constituição do antissemita que a questão judaica 
é retratada como situação. Há um enlace entre escolha e situação 
(o homem é um ser em situação e escolhe-se em situação), faz com 
que o antissemita se escolha preconceituoso o que acaba 
constituindo aquilo que ele é em sua totalidade. Sartre irá dizer que 
essa escolha do antissemita funda, por sua vez, a situação do judeu. 
Saber o que é o judeu exige para ele a apreciação da sua situação: 
“não é nem o passado, nem a religião, nem a terra o que une os 

filhos de Israel. Se tem um vínculo comum, se merecem todos o 
nome de judeu, é porque compartilham uma situação de judeu, ou 
seja, é porque vivem numa comunidade que os considera judeu”7. 

                                                            
5 Ibidem, pp. 14 – 17. 

6 Ibidem, p. 15. 

7 Ibidem, p. 35.  
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Com isso, nos parece que a situação do judeu, talvez se possa dizer, 
é a das construções históricas: a consciência cristã que fez do judeu 

a “maldição” religiosa ao ser o assassino de Jesus Cristo e a 
“maldição” econômica de quando os judeus se dedicavam a 
atividades de comércio “espúrias”. O judeu é colocado, portanto, 
em um lugar instável e inconstante que depende da opinião dos 
outros (outros que promulgam o que é os direitos do povo judeu e 
o modo “real” de como um judeu deve viver). Assim, o judeu 
estaria lançado à escolha do antissemita de um lado e, de outro, à 
escolha de como responder à situação entrando aqui a questão da 
autenticidade e da inautenticidade do judeu em situação: “Ser 

judeu é estar atirado à situação judaica, abandonado nela e é, ao 
mesmo tempo, ser responsável em e por sua própria pessoa pelo 
destino e pela natureza mesma do povo judeu”. 8 

São, contudo, as atribuições simplificadoras dos outros que 

fazem do judeu um judeu. Essa nos parece ser a tese central de 
Sartre nesse texto especificamente, que a existência do judeu se 
constitui não por uma identidade como comunidade religiosa ou 
comunidade histórica ou cultural, já que haveria todo o tipo de 
judeu (e o estado de Israel ainda não havia sido criado), mas as 
atribuições é que unem os judeus em uma mesma situação 
configurada pelas ações e representações dos outros (não-judeus). 
Rapidamente realçamos aqui alguns elementos trazidos por Sartre 
especialmente para chegar à tese central que impulsiona a réplica 
de Levinas a esse texto. Ainda, cabe dizer que há um peso – ético – 
contundente nas reflexões apresentadas no texto sartriano. Ao final 
Sartre oferece, como referimos, algumas propostas contra o 

antissemitismo que levariam ao combate efetivo do preconceito e 
finaliza dizendo “(...) convidaria apontar a cada um que o destino 
dos judeus é o seu destino. Nenhum francês será livre enquanto os 

judeus não gozarem da plenitude de seus direitos. Nenhum francês 

                                                            
8 Ibidem, pp. 35 – 36. 
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estará em segurança enquanto um judeu, na França, e no mundo 
inteiro, possa temer por sua vida”. 9 
 

Sujeito ético imemorial: Être Juif  
 

Nous pourrons dire maintenant d’une manière plus précise en 
quoi consiste l’existence juive. Sans prétendre à une théologie. En 

analysant simplement la volonté d’Être juif qui à nouveau 
s’affirme.10  

 

Être Juif é um texto escrito por Levinas em 1947 (na revista 
Confluence), mesmo ano em que ele publica De l’existence à 
l’existant e das conferências que foram agrupadas em Le Temps et 
l’Autre, muito antes de Autrement, mas é visivelmente uma 
resposta às reflexões da época acerca do judeu e a situação no pós-
guerra, especialmente a Heidegger, mas também a Sartre, não 

excluindo ser uma resposta a Hegel sobre a questão do 
cristianismo, o estado e o judeu. A questão do Être demonstra-se, 
outra vez, no centro da filosofia de Levinas como uma crítica 
radical à ontologia fundamental, essa questão movimenta a 
experiência da subjetividade – o outro – do sujeito sobre a 
identidade judaica, questão irredutível para Levinas, é a isso que 
ele chama Être Juif (Ser judeu). As reflexões são feitas no seio de 
um cenário em que, para o filósofo, não se pode separar da 
existência judaica a consciência de uma identidade marcada para 
sempre pela Shoah.  

Esse pequeno texto de Levinas é dividido em quatro partes. 

Nas duas primeiras Levinas fala sobre a questão da ciência e do 

cristianismo, marcando a existência delas como aquilo que se dá no 

cotidiano, isso é, no instante do presente. A relação assimétrica que 
se estabelece entre o Être juif e a questão judaica não constitui uma 

                                                            
9 Ibidem, p.104. 

10 LEVINAS, E. Être Juif, suivi d’une Lettre à Maurice Blanchot (1947). Paris: Payot e Rivages poche, 
2015, p. 59. 
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variante desde os outros (o não-judeu), mas naquilo que escapa a 
totalidade do Ser, pois a ética é a ética porque ela é assimétrica, 

qualifica uma relação onde o sujeito é ordenado/convocado à 
proximidade de um próximo. Ser Judeu se inscreve desde o 
prolongamento de uma necessidade, tanto filosófica quanto 
espiritual, isso é, como uma resposta à humanidade que refuta 
uma clausura, dando prioridade à anterioridade (l’antériorité) no 
humano da inscrição (desde a origem) e do imperativo ético. Com 
isso queremos dizer que, para Levinas, o judaísmo seria 
prioritariamente uma maneira de se afirmar e se ter diante de toda 
a humanidade, não há um espaço de permanência ou habitação, 

logo, pensar a identidade judaica não corresponde pensar numa 
recuperação adequada da questão judaica. O Ser judeu, ele mesmo, 
se constitui como uma intriga ética, excede, ainda que envolvendo, 
a questão judaica, requer uma responsabilidade indeclinável pelos 

outros atestando uma excelência ética que tem por origem a 
justiça. Diante de toda a barbárie, o que se quer dizer é que a 
condição humana é ela mesma irredutível e isso implica a relação 
de responsabilidade entre o Eu e o Outro, porque não há 
possibilidade de uma pluralidade sem nós tal como não é possível 
reduzir o outro a mim. O pós-guerra constitui um momento 
nevrálgico no pensamento de Levinas e para toda a consciência 
judaica que permanecerá, como diz Cohen-Levinas11, para sempre 
atormentada pela Shoah, a experiência de Auschwitz constitui “o 
lugar por excelência da memória judaica contemporânea”.12 

Lemos em Sartre o seguinte:  
 

É o antissemitismo que faz o judeu. (...) É a sociedade, não o 
decreto de Deus que faz dele um judeu, é ela que faz nascer o 
problema. Somos nós que o forçamos a escolher-se judeu, quer 

                                                            
11 Cf. COHEN-LEVINAS, Danielle. “Préface: Une percée de l’humain”. LEVINAS, Emmanuel. Être Juif 
(1947). Paris: Payot e Rivages poche, 2015.   

12 LEVINAS, E. “Entretien avec Foulek Ringelheim”. In Revue de l’Université libre de Bruxelles, 
numéro sur “Les juifs entre la mémoire et l’oubli”, 1987, p. 11. 
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ele se evada, quer ele se reivindique, somos nós que o 
encurralamos no dilema da inautenticidade ou da autenticidade 

judaica.13 

 
A crítica 14  de Levinas (retomada em alguns textos, 

incluindo Totalité et Infini) se forma pelo diagnóstico histórico que 
faz Sartre ao dizer que o antissemitismo, em pouquíssimos termos, 
seria o pavor diante da condição humana. Como se do temor e do 
pavor que forma o espetáculo do mundo e da condição humana, 
surgisse a raiz do antissemitismo, a raiva do Judeu, seu movimento 
de retroversão, relembraria o Judeu da “l’irrémissibilité de son 

être”15 (irremissibilidade do seu Ser, que retomaremos adiante), 
isso é, a impossibilidade de voltar aquilo que ele é e principalmente 
de transcender o Ser (“o homem filho do seu tempo”, como em 
Hegel), a fatalidade da coisa mesma, ou o que não pode ser 

lembrado. Levinas descontrói, a nosso ver, o argumento de Sartre 
e introduz o motivo da “facticité juive” (facticidade judaica), a 
diferença, que vem abalar a base da facticidade do mundo (o 
mundo, o presente e a totalidade do Ser) já em Être Juif, mas 
também depois em Totalité et Infini.  

Em ambos os textos Levinas fala, de certa forma, contra a 
concepção existencialista de Sartre. Ele opõe a ideia de promessa, 
presente e facticidade do mundo. Levinas caracteriza “la 
signification ontologique de cette existence du monde non juif vers 
laquelle l’assimiliation accédait”, retornando para desmistificar o 
“jeu des distinctions” da existência judaica à qual Sartre traça suas 
reflexões sobre a questão judaica na situação que se dá no 
presente, razão pela qual Levinas inicia o texto falando sobre a 

ciência e o cristianismo demonstrando que suas existências se dão 
no presente, no mundo cotidiano por estarem mais calcados em 

                                                            
13 SARTRE, Jean.-Paul. Reflexões sobre a questão judaica, op. cit., p. 93.  

14 Que talvez primordialmente se inicie enquanto uma crítica a Hegel e Heidegger.  

15 Ibidem, p. 93.  
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dogmas do que emoção, não podendo diminuir todos a uma 
facticidade unicamente presente desnudando toda a essência 

judaica. Assim, Ser judeu não significaria ser atribuído ao 
antissemitismo somente por ser judeu, significa estar eleito pelo 
outro à responsabilidade (e é nesse sentido que talvez possamos 
dizer que todo humano é judeu, estamos todos eleitos). Não se é 
judeu porque uma comunidade o reconhece assim, ao contrário, se 
é judeu pela essência ética que permanece pré-original e anterior à 
noção de comunidade. O Judeu não é aquele que tem uma casa, 
mas carrega a casa consigo, ele tem a comunidade em si, colocar o 
significado disso em cima de um lugar é mesmo que colocar o 

território antes da vida de uma pessoa: estrangeiros, nós éramos, 
então, estranhos nós o somos (seguimos sendo).  

Se o Judeu é um homem que acena interligado às suas 
origens, há algo que o separa do antissemita desde o início, e, nesse 

caso, um não pode ser porque o outro é: a negação pelo 
antissemita dos limites da ideia mesma de outro e de qualquer 
subjetividade do outro, da diferença. Para Levinas não pode ser a 
questão judaica uma questão formada a partir da ideia do 
antissemitismo, menos ainda o “Ser judeu” ser constituído pela 
ideia de preconceito ou antissemitismo como retrata Sartre no 
Reflexões sobre a questão judaica. Ser judeu não se constitui da 
consciência precária de uma identidade judaica. Há uma 
impossibilidade de reduzir a experiência da subjetividade do sujeito 
à questão judaica especialmente do pós-guerra como se ela 
estivesse imbricada no antissemitismo e não o contrário. É a raiva 
do outro e de qualquer experiência de diferença que constitui o 

antissemita, lugar sem-espaço para a paz. A guerra não é contra o 
judeu, contra o negro, contra a mulher ou contra os animais, a 
guerra é contra a possibilidade da vida, é contra qualquer vida. 

Definir o antissemitismo a partir do ódio ao judeu é fazer a 
redução do ódio que em qualquer caso não possui tamanho. O 
gosto da raiva é obsceno, não pode ser, por tanto, que o 

antissemitismo venha a constituir um judeu como afirmara Sartre 
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em seu texto. Nem mesmo metaforicamente essa é uma premissa 
válida, ser judeu não pode ser (e mesmo essa contradição se faz 

presente no texto sartriano) um produto do anti-judeu16. Para 
Levinas, não é nessa tensão que se afirma o Ser judeu. É na 
diacronia da temporalidade do Ser judeu pelos outros que se instala 
no coração do presente histórico, no exílio e naquilo que se 
inaugura no encontro com o outro, visage, o outro modo que ser 
judeu preenchido pela herança de um sujeito ético imemorial. Estar 
eleito pelo outro significa antes de tudo uma alteração: não sou 
mais eu que era no exato instante anterior. Sou eu agora tocado e 
carregando comigo a responsabilidade pelo outro. O que Levinas, 

de certa forma, demonstra em Être juif é que a exigência da 
existência do judeu hoje se dá pela impossibilidade de um mundo 
sem religião (re-ligar).  

Levinas trata disso de um outro modo, caracterizando a 

existência do mundo ontológico do não judeu em relação à 
assimilação que ascendia esta existência. Esse mundo atual do qual 
fala o autor é preenchido por diferentes aspectos, é cristão, liberal, 
move-se por uma economia e política. Todas as esferas parecem 
estar separadas, constituindo camadas do que forma o mundo, 
entretanto, há uma afinidade que sempre se manifesta nessas 
diferentes esferas não religiosas e o cristianismo que permanece 
sendo a religião que segue pautando o cotidiano do mundo: “peut-
être, le trait le plus frappant du christianisme est-il dans sa 
capacité de devenir religion d’État et de le rester après la 
séparation de l’Église et de l’État ; de fournir à l’État non 
seulement ses fêtes légales ; mais aussi toute la trame de la vie 

quotidienne”17. O que se apresenta acerca do cristianismo é que 
entre as esferas do mundo e ele, mesmo com a separação da Igreja 
e do Estado, há um parentesco: a possibilidade de renovações 

infinitas e algo de eterno, um presente com promessa de futuro, 

                                                            
16 O que, por óbvio, não desqualifica a crítica fundamental feita por Sartre ao preconceito. 

17 LEVINAS, Emmanuel. Être Juif, op. cit., p. 54. 
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uma natureza humana definida para sempre como se esse mundo 
tivesse um ritmo regular, um compasso que é pautado por leis 

implacáveis e preexistentes. Isso, destaca Levinas, é como uma 
“essência dialética do mundo”, porém, isso não é a prova apenas de 
que o mundo cristão não é “suficientemente cristão”. A questão 
central aqui é que ambos, vida profana do mundo e cristianismo, 
são imutáveis, porém, cotidianas e o ponto de contato está no fato 
de que ambas se compreendem a partir do presente. Essa vida 
chamada de cotidiana é essencialmente um presente com 
característica de imediatismo inserindo-se no tempo como um 
golpe, “não percorre o passado” e não considera a história. Esse 

golpe se dá a passo de lobo (para falar com Derrida em O Soberano 
Bem), é um Ser no presente, se relacionar apenas com o presente 
ilimitado é como ignorar a biografia das pessoas, e arrancar disso 
sua anterioridade, seu passado, “sont tous de “père inconnu”, 

abstraits en quelque manière, mais, pour cela précisément, donnés 
immédiatement. Aussi le report avec l’être, dans la vie quotidienne, 
est-il action”18. Uma relação instantânea ou o fato que recorta um 
pedaço da realidade como uma ignorância de todo o resto, 
desinteresse a respeito do todo. De certa forma é o que também 
ocorre com a esfera científica que não se separa do presente, parte 
de si. O que não é diferente com o cristianismo que também é uma 
existência no presente. Ponto fundamental em que Levinas 
contrapõe cristianismo e judaísmo. De um lado o cristianismo é 
um judaísmo, entretanto, a originalidade do cristianismo se 
constituiu ao colocar o Pai, aquele ao qual o judeu está ligado 
(accroché), em segundo plano e a ascensão no Filho encarado, 

trazendo o seu caráter de imediatismo: uma presença, “à travers sa 
présence parmi nous”19. A distinção entre ambos se dá, para 
Levinas, no âmbito da emoção. O judaísmo se refere ao passado e 

sua existência judia assegura-se por sua filiação. A existência cristã 

                                                            
18 Ibidem, p. 56. 

19 Ibidem, p. 58. 
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tem no presente o ponto que os liga: Deus é seu contemporâneo. 
Assim é a obra da salvação, coloca-se numa juventude do presente: 

“la possession du salut est à chaque instant à nouveau remise en 
question, mais précisément pour cette raison, le salut se donne 
dans la fraîche et la jeunesse de son présent” 20, não sabe se 
constituir em uma origem adquirida, mas se oferece à conquista, 
insinua-se ao contemporâneo.  

Dessa diferenciação entre judaísmo e cristianismo é que 
Levinas segue seu argumento sobre o que constitui, finalmente, a 
existência judaica. “Le recours de l’antisémitisme hitlérien au 
mythe racial a rappelé le Juif l’irrémissibilité de son être. Ne pas 

pouvir fuir sa condition – pour beaucoup cela a été comme un 
vertige”21, por isso a experiência do hitlerismo e de toda a barbárie 
está na ordem do “castigo que bate” na pele, coloca o Judeu de 
frente à sua condição sem poder fugir dela, é nesse sentido que, de 

certa forma, para Levinas “l’âme humaine est peut-être 
naturellement juive” 22. Nenhum de nós pode fugir de sua condição 
humana, de sua história e de seu passado, porque no instante da 
violência radicalizada o corte do passado se demonstra 
irremissível. É a alma humana angústia e responsabilidade 
enquanto estrangeira, mas portadora de seu passado, desenhada 
sobre uma auréola luminosa e difusa de afetividade, a 
complexidade disso não se exprime nem pelos termos da alegria ou 
da dor com exatidão. Como uma estranha ressonância. Por isso, 
“par ce vraiment inattendu de la malédiction en exultation, 
l’existence juive ne saurait rentrer dans le jeu des distinctions par 
lesquelles Sartre, par exemple, essaie de la saisir” 23. Segue Levinas 

dizendo que Sartre pode ter razão em contestar uma essência 
própria do Judeu, apesar disso, se se deixa a existência nua como a 

                                                            
20 Ibidem, p. 59. 

21 Ibidem, p. 60. 

22 Ibidem. 

23 Ibidem, p. 61. 
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de todos os outros há de se questionar se essa existência nua 
também ela não exige uma diferenciação: “la “facticité” juive n’est-

elle pas autre la “facticité” d’un monde qui se comprend à partir du 
présent?” 24. 

Retornamos então à questão da facticidade. Levinas explica 
algumas noções na filosofia de Sartre e Heidegger de modo geral 
acerca da démarche (postura) do pensamento deles que permitiria 
transformar o engagement em liberdade. Ao transformar em 
liberdade permite o não comprometimento com algo, e mesmo 
assim, em Sartre, isso já seria ainda escolher. Com isso, Levinas 
destaca que a concepção existencialista visa colocar em questão a 

noção mesma de passividade. Contém nela a ideia de que a 
atividade e a passividade andariam juntas e isso só é possível para 
Levinas se estivermos empregando a noção do fato em um mundo 
sem origem: fundado no presente. “Un fait dans une existence 

contingente est à la fois passif, puisqu’il ne s’est pas voulu, et libre, 
puisque personne ne l’a voulu. Détacher ainsi le fait de son origine, 
c’est précisément demeurer dans le monde moderne, qui dans sa 
science a renoncé à la recherche de l’origine, et dans sa religion 
exalte le présent” 25. Contudo, um fato, nos dirá o autor, só é 
efetivamente possível indo além do seu poder de escolher, que 
anula sua facticidade, se ele for escolhido, eleito, frisando que o 
passado introduzido pela criação e eleição na economia do ser não 
são uma fatalidade histórica sem origem, por isso, o passado antes 
de nós comunica ao presente a gravidade de um fato, o “poids 
d’une existence et comme une assise”26. Por isso, se ainda for 
verídico o fato de que o judeu existe nu e de maneira 

indeterminada na sua essência e convocado a se escolher como 
judeu, como para Sartre, esse fato seria inconcebível sem eleição 
por sua facticidade. “Il n’est pas comme cela parce qu’on l’a truffé 

                                                            
24 Ibidem. 

25 Ibidem, p. 62. 

26 Ibidem, p. 63. 
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d’histoire sainte ; il se réfère à l’histoire sainte parce qu’il est un 
fait comme cela. Autrement dit le Juif est l’entrée même de 

l’événement religieux dans le monde ; mieux encore, il est 
l’impossibilité d’un monde sans religion. Ce fait tient de l’élection 
sa structure de personnalité” 27, por isso, o judeu é o sujeito ético 
imemorial na concepção levinasiana. Ele é investido pré-
orginalmente por sua responsabilidade, por ter em si a origem 
ética do povo judeu, não no presente, mas em sua eleição que se dá 
pelo outro justamente na contradição que a define:  

 

L’élection juive n’est doc pas vécue initialement comme un 
orgueil ou un particularisme. Elle est le mystère même de la 

personnalité. Contre toute tentative de comprendre, dans un 
monde sans origine, le moi à partir d’une liberté, le Juif apporte 
aux autres, mais vit déjà, le schéma émotionnel de la personnalité 

comme fils et comme élu. (...) L’existence juive est donc 
l’accomplissement de la condition humaine en tant que fait, 
personnalité et liberté. Et toute son originalité consiste à rompe 

avec un monde sans origine et simplement présent. Il se pose 
d’emblée dans une dimension que Sartre ne peut pas apercevoir. 

Il ne s’y pose pas pour des raisons théologiques, mais pour de 
rasions d’expérience. Sa théologie explicite sa facticité.28 

 
A existência judaica, o Ser Judeu, é então como dimensão 

vivida por cada judeu no âmbito da emoção e da afetividade, seu 
sentimento de existir metafisicamente. O seu respirar, liberto e 
vago, é o respirar do mistério da criação e de sua eleição. O 
attachement do Judeu pelo judaísmo é aquilo que permanece 

quando nada mais passa de matéria, quando nenhuma ideia 

justifica, a liturgia. Levinas termina Être Juif de maneira sutil, mas 

profunda, pesada e ao mesmo tempo bonita. Acima de tudo, 
verdadeira. Expõe que a obscenidade do antissemitismo é de um 
tom muito mais profundo que a raiva ao judeu, esse ódio ao 

                                                            
27 Ibidem. 

28 Ibidem, p. 64. 
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orgulho judeu resultaria de uma malevolência ou covardia de 
certos discursos como reação ao Judeu para os outros porque ele 

(este ódio) é misturado a um gosto de impudor e de infinito, já que 
a existência judia teria, para esse discurso, ou provocaria esse 
discurso por entonações metafísicas. Há no ódio ao judeu um “goût 
de sacré” 29. 

Para a obscenidade do ódio, excluir os judeus não seria 
suficiente. Suprimir os outros é o único resultado que a totalidade 
da guerra e do ódio espera. Ser judeu está em construção e a 
caminho, sempre a caminho, de uma maneira real de viver. A 
hostilidade ao judeu é a hostilidade contra aquele que vive e se 

pensa judeu, e esse ódio ao judeu se estende sobre todos os outros, 
já que a alma humana seria, para Levinas, judia, que assumem e 
portam consigo a responsabilidade convocada pelo outro. A 
equação de Sartre “se o Judeu não existe, o antissemitismo o 

inventaria” demonstra a existência de uma paixão negativa e cega 
engajada em aniquilar até anular o judeu do mundo, a 
representação mais metafísica do Outro.  A relação entre o ser 
judeu e essa negatividade do antissemita se desenvolve exatamente 
pelo Judeu ser sempre o pelo outro. A história do povo judeu vê-se 
no pós-guerra com novos contornos, com a exigência de se 
repensar a condição humana e a própria significação do ser judeu, 
Levinas acentua a ausência de uma conclusão final sobre a 
catástrofe e a marca na história, mas também inaugura uma 
abertura como “fim do exílio das palavras”30 para o povo judeu. 
Uma abertura ao fato inaugural e da heteronomia da palavra do 
rosto, como antes, mas que agora tem em seu seio a eleição do 

encontro com o outro mesmo depois de suportar o insuportável, 

                                                            
29 Ibidem, p. 67. 

30 LEVINAS, Emmanuel. “Lettre à Maurice Blanchot”. Être Juif. Paris: Payot e Rivages poche, 2015 

(1947), p. 76. Levinas utiliza essa expressão para se referir a criação do Estado de Israel e sua 

importância em diversos textos, mas, por exemplo: “Je pense surtout aux mots même que l’on 
prononce là-bas et qui, eux aussi, ont l’air d’être revenus de l’exil”. 
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responsabilidade por um passado que nunca foi ausente e sobre o 
qual somos todos convocados à justiça.   

 
Esperança agora: a influência do judaísmo em Sartre, um 
aperto de mãos  
 

Dans notre esprit, le juif c’est l’homme en tout homme.31 
 

Et pourtant, la réalité juive doit rester dans la révolution. Elle doit 

y apporter la force de la morale. 32 
 

De Reflexões sobre a questão judaica à Esperança agora 

Sartre traça um longo caminho filosófico e de peso fundamental, 
como o próprio Levinas refere em Être Juif sobre a obra sartriana 
em geral. O contato com esses dois textos de Sartre, de algum 
modo, instigou aqui a abertura desse diálogo inesgotável e com 

temáticas tão plurais. Há um peso filosófico para nós primordial 
em Esperança agora. Não apenas por ter sido uma das últimas 
entrevistas de Sartre e construída juntamente com Benny Lévy, é 
esse um momento enigmático e significativo na obra de Sartre, 
testemunha com brilho uma ruptura ao final dos anos 70, 
publicado em 1980, a “renúncia”, em certa medida, da política 
sartriana e dá continuidade a uma construção moral e ontológica 
completamente novas, seguindo o passo já apresentado em obras 
como O Ser o Nada e Crítica da Razão Dialética, mas, sobretudo, 
marca em definitivo a inspiração judaica na obra de Sartre, 
abrindo e delineando a proximidade com Levinas (ainda que em 
nenhum momento da entrevista ele faça referência ao nome de 

Levinas). Como bem menciona Lévy na apresentação de Esperança 
agora: “este último Sartre é levinasiano”, porque ele concede ao 
pensamento judaico uma importância tal qual aquela que ele 

                                                            
31 LEVINAS, Emmanuel. “Entretien avec Foulek Ringelheim”, op. cit., p. 11. 

32 SARTRE, Jean-Paul. L’espoir maintenant – Les entretiens de 1980. Verdier, 1991. [A Esperança 
Agora, entrevista com Benny Lévy. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992], p. 79. 
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concerne a grandes nomes da filosofia como Hegel e Husserl. Mas 
não só. É nesse último texto sartriano que o autor admite seu 

pouco conhecimento da cultura judaica 33  quando escrevera o 
Reflexões sobre a questão judaica e deixa claro que aquele era um 
texto sobre, acima de tudo, o preconceito e o antissemitismo, longe 
de esgotar algo sobre a questão judaica em si. Embora Sartre diga 
ainda que o contato posterior com a obra de Baron, L’Histoire 
d’Israël, não tenha mudado significativamente seu ponto de vista 
sobre aquilo que ele havia dito quando do final da Segunda Guerra 
sobre não existir uma história judaica, porque naquele instante ele 
pensava a história judaica sobre a história específica da França, 

Alemanha, isso é, sobre uma realidade política soberana e pontual 
fundada na terra e na relação com os outros Estados. Entretanto, 
com o contato com a literatura judaica há uma virada no 
pensamento de Sartre ao que concerne à cultura judaica.  

 
J.-P. S.: Précisément. La philosophie de l’histoire n’est pas la 
même s’il y a une histoire juive ou s’il n’y en a pas. Or il y a une 

histoire juive, c’est évident. (…) C’est son caractère métaphysique, 
qui est venu par la religion. (…) La religion juive implique une fin 

de ce monde-ci et l’apparition au même moment d’un autre 
monde, un autre monde qui sera fait de celui-ci mais les choses 
seront autrement disposées. Il y a un autre thème qui le plaît 

aussi : les morts juifs et autres, d’ailleurs, ressusciteront, 
reviendront sur terre. Contrairement à la conception chrétienne, 
ils n’ont donc pas, les morts juifs actuels, d’existence autre que 

tombale, et ils renaîtront comme vivants dans ce nouveau 
monde. Ce nouveau monde, c’est le fin. (…) La finalité à laquelle 

tout juif tend plus ou moins consciemment, mais que doit 
finalement réunir l’humanité, c’est cette fin au fond sociale aussi 
bien que religieuse que seul le peuple juif... (...) Précisément parce 

qu’elle n’a pas l’aspect marxiste, c’est-à-dire l’aspect d’une fin 
définie à partir de la situation présente et projetée dans l’avenir, 
avec des stades qui permettront de l’atteindre en développant 

                                                            
33 Ibidem. Por exemplo, neste trecho: “J.-P. S.: Jamais. J’ai fait la Question Juive sans acune 

documentation, sans lire um livre juif. (...) J’ai écrit ce que je pensais. (...) A partir de rien, à partir de 
l’antisémitisme que je voulais combatte”, p. 73 – 74. 
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certains faits d’aujourd’hui. (…) Elle n’a rien de cela, la fin juive.  
Si tu veux, c’est le commencement de l’existence des hommes les 

uns pour les autres. C’est-à-dire une fin morale. 34 

 
No longo trecho acima destacamos algumas das partes em 

que Sartre responde a Benny Lévy sobre a sua mudança de 
percepção acerca da importância da existência de uma história 
judaica e sobre a existência do judeu em si porque propõe uma 
outra visão histórica para além da hegeliana. Sartre demonstra 
compreender agora o fundamento do pensamento judaico, seu 
alicerce. O judeu pensa, segundo Sartre, o fim desse mundo 

(fundado unicamente no presente) a partir do surgimento do outro 
e destaca que essa aparição do outro é uma aparição da existência 
ética dos homens uns pelos outros, mas que isso deve, no fim, ser 
também existência ética de todos nós, o um pelo outro para o judeu 

deve ser também o um pelo outro do não-judeu. Nessa entrevista 
há alguns movimentos principais, a nosso ver, que se fazem 
presentes. Como dissemos, perpassa a questão da política e o 
âmbito moral a ruptura introduzida na moral ela mesma, uma 
revolução na matéria que tange a ontologia, e o seu testemunho da 
influência do judaísmo em seu pensamento. E é esse o ponto que 
nos interessa aqui porque é fundado nele que nos parece ser 
possível essa abertura de um diálogo entre Sartre e Levinas, 
abertura que queremos apenas anunciar aqui. Esse contato entre 
Sartre e Levinas que se faz pelas mudanças apresentadas no 
pensamento de Sartre a partir de Esperança agora, muito embora 
já houvesse na obra sartriana indícios da influência levinasiana, é 
então nessa última entrevista que Sartre coloca no centro da 

possibilidade de uma esperança o outro. O outro e a 
responsabilidade pelo outro, a justiça pelo outro como forma de 
uma esperança agora. Essa esperança é para Sartre a esperança de 

um por vir.  

                                                            
34 Ibidem, p. 75-78. 
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Ao admitir que o judaísmo propõe uma visão alternativa à 
hegeliana ao conceito de história, modifica-se também o prisma 

pelo qual se vê o mito do Estado-nação, altera a perspectiva política 
ou histórica sobre os territórios determinados. Assim, a concepção 
judaica de território, pátria e comunidade auxiliaria a não cair na 
visão do finalismo hegeliano de Estado, embora, é claro, essa 
questão deva ser analisada e observada com cuidado. Ainda, Sartre 
parece nos indicar que a essência da contribuição do judaísmo é 
que o judeu viveu e vive ainda metafisicamente. Essa característica 
metafísica do judeu por certo não é o único traço que interessa a 
Sartre sobre a questão judaica. Ele assinala que o Ser Judeu tem 

um destino e essa é uma entrada na dimensão religiosa do ser 
judeu, o que também aparece na passagem por nós antes 
destacada, que interessa ao autor nisso e se comunica, a nosso ver, 
com sua filosofia é que nos temas sartrianos a questão do destino 

também aparece na necessidade ou fatalidade, na “antítese” da 
contingência, tal como no judaísmo, há nisso a implicação da 
aparição de um outro mundo que é feito daquele, mas onde as 
coisas se dispõem de uma maneira toda outra, um outro modo que 
ser (o que é bastante presente nas obras literárias de Sartre ou 
mesmo na relação que ele tem com a obra e vida de Flaubert, por 
exemplo). Um outro ponto conduzido nessa entrevista é a questão 
do corpo e da ressurreição, características que poderiam 
aproximar o cristianismo do judaísmo, mas, que por sua vez, 
novamente têm na visão metafísica o fundamento da diferença da 
visão judaica para a visão cristã (o que é bastante próximo das 
diferenças apontadas por Levinas entre cristianismo e judaísmo) e 

sobre esse aspecto nos parece que o que interessa a Sartre é o da 
alma humana, a essência humana e suas dimensões, e 
precisamente isso que o conduz ao outro ponto: o judaísmo 

permite pensar um fim messiânico, um fim moral. 
O fim messiânico do judaísmo, em certa medida, 

oportuniza a ruptura do esquema dialético onde se pensaria o fim 

da história através do desenvolvimento da situação presente. 
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Porém, através do judaísmo há a possibilidade, segundo Sartre, de 
conservar o contrário disso porque essa é a característica 

fundamental do judaísmo, fazer justiça à origem e ao seu fim, sua 
finalidade, que é o seu início e não resultado: “o começo da 
existência dos homens um para o outro”. Com isso, temos exposto 
em Esperança agora o aperto de mãos do encontro entre Sartre e 
Levinas: “l’éthique comme fin dernière de la révolution, c’est par 
une sorte de messianisme qu’on peut la penser vraiment”35. O fim 
último e radical na ordem moral é uma herança definitivamente 
conduzida pelo judaísmo. Segundo Sartre, a realidade judaica 
permanece na revolução, por isso ela porta consigo toda a sua 

força moral, seu fundo ético que permite existir uma esperança 
agora em nós, no presente, mas enquanto herança (passado) e 
justiça e responsabilidade para com aqueles que já se foram e com 
os que virão (destino e futuro).   

 
Nota de fim: a esperança e a paz 

 
Celle-ci augure d’un autre rapport au temps et à autrui, au point 

de considérer que l’Être juif n’est pas uniquement dans le juif, 
mais dans tout homme.36  

 
Talvez possamos dizer que o instante do encontro é o que 

inaugura a justiça pelo outro e com o outro. O rosto resiste a mim. 
Visage, não é apenas uma metáfora, é uma realidade que se expõe 
em diferentes fenômenos. O face-a-face, o um-pelo-outro: “Ich bin 
du, wenn ich ich bin” (do verso de Celan no poema Lob der 
Ferne)37. O protótipo do judeu para Levinas, o ser e o outro do ser, 

justamente ali que a existência não cabe na existência e rompe com 
a “promiscuidade” do existente e da existência é a alteridade. 

Tentamos fazer alguns apontamentos de aproximação entre os 
                                                            
35 SARTRE, Jean-Paul. L’espoir maintenant, op. cit., p. 75-78. 

36 COHEN-LEVINAS, Danielle. “Préface: Une percée de l’humain”, op. cit., p. 15.   

37 “Eu sou tu quando eu eu sou”.   
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autores levantando esses aspectos que estão, de algum modo, 
presente em ambos, a importância de uma vivência messiânica do 

judaísmo que permite assegurar uma relação ética do um 
para/com o outro, isso que torna o Ser Judeu ainda uma existência 
metafísica. Dessa contradição retórica que aparece em Levinas, 
sobre existente e existência, é precisamente a essência anterior à 
política: o que se deve fazer com a justiça, é preciso justiça. 
Fundando na ética levinasiana ou na moral sartriana, a justiça 
seria o único meio possível para a esperança agora, que permitiria 
então pensar em uma política depois, e este movimento, enquanto 
gesto, deve se dar na esfera ética dentro da estrutura bipolar do 

face-a-face. Um duelo que me reclama o benefício do outro e me 
desidentifica, demonstrando toda a força do encontro.  

O enlace entre Sartre e Levinas nos parece ser justamente 
através da via do Outro e daquilo que todos nós buscamos: esse 

fazer justiça. Somos sempre atravessados pelo acontecimento, pela 
linguagem que chega através do Dito e do Dizer. Levinas escreve 
em 1979 um texto chamado Politique après!, que pode ser lido em 
L’au-delà du verset38, que não exploramos nesse espaço mas que 
nos faz pensar fortemente que este diálogo deve continuar. Se 
Sartre anuncia em Esperança agora a influência, enfim, do 
judaísmo no seu pensamento e na possibilidade de ser uma outra 
forma de manter a revolução no mundo, é através da justiça para 
Levinas que se pode conduzir o mundo para a paz e então 
poderemos pensá-lo politicamente. Este é um dos encontros 
possíveis entre estes dois grandes autores. A finalidade do 
judaísmo tem em seu seio o encontro ético com o outro e disso 

deriva o caráter messiânico e metafisico deste encontro que é da 
ordem moral como bem assinala Sartre. Por isso, a única 
possibilidade para se manter acesa uma esperança em um mundo 

presente, cotidiano e contemporâneo que se demonstra horrível é 

                                                            
38 LEVINAS, Emmanuel. L’au-delà du verset, lectures et discours talmudiques. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1982.  
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portar conosco essa herança: premissa para que a revolução se 
realize através deste gérmen ético, no tecido temporal do real em 

que o encontro e a anterioridade da responsabilidade me 
convocam. Ali, a esperança ética se faz.  
 

Referências bibliográficas  
 
CASTRO, Fabio Caprio Leite de. A ética de Sartre. São Paulo: Edições Loyola, 

2016. 

COHEN-LEVINAS, Danielle. “Préface: Une percée de l’humain ”. LEVINAS, 
Emmanuel. Être Juif (1947). Paris: Payot e Rivages poche, 2015.   

LEVINAS, Emmanuel.  De l’existence à l’existant. Paris: Vrin, 2013. (Da 

existência ao existente. São Paulo: Papirus, 1998). 

___. “De Sheylock à Swann”. Le souci de L’Art chez Emmanuel Levinas. Éditions 
Manucius: Paris, 2010. 

___. “Entretien avec Foulek Ringelheim”. Revue de l’Université libre de 
Bruxelles, numéro sur “Les juifs entre la mémoire et l’oubli”, 1987. 

___. A l’heure des nations. Paris: Minuit, 1988.  

___. Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Paris: Kluwer Academic, 1990. 
(De otro modo que ser o más allá de la esencia. Salamanca: Sígueme, 

2003).  

___. De l’evasion. Montpellier : Fata Morgana, 1982. (Difícil libertad: ensayos 
sobre el judaísmo. Buenos Aires: Lilmod, 2004). 

___. Être Juif (1947). Paris: Payot e Rivages poche, 2015.   

___. L’au-delà du verset, lectures et discours talmudiques. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1982.  

___. Le temps et l’Autre. Montpellier : Fata Morgana, 1979. (El tiempo y el Otro. 
Barcelona: Paidós, 1993). 

___. Totalité et infini. La Haye : Martinus Nijhoff, 1961.  



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 249 

 

SARTRE, Jean-Paul. A questão judaica. São Paulo: Ática, 1995. 

___. Cahiers pour une morale. Paris: Gallimard, 1983.  

___. L’espoir maintenant – Les entretiens de 1980. Verdier, 1991. [A Esperança 
Agora, entrevista com Benny Lévy. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992]. 

___. O Ser e o Nada. Tradução de Paulo Perdigão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

___. Réflexions sur la question juive . Paris : Morihien , 1946.  

___. Reflexões sobre o racismo: I. A questão Judaica; II. Orfeu Negro. Tradução 

de J. Guinsburg. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1960. 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fenomenologia e Ontologia





A tese de Sartre sobre a transcendência do Ego: 
a recepção critica do método fenomenológico e 

as origens da ontologia fenomenológica 
Adelar Conceição1 

 
Introdução 

 

A tônica do ensaio A transcendência do Ego está 
intimamente associada as tentativas de Sartre de se apropriar do 
método da fenomenologia. Ao que tudo indica, o primeiro contato 
de Sartre com a Fenomenologia se deu através de Raymond Aron, 
colega de Sartre na École Normal Supérieure, que retornava após 
um ano de estudos na Alemanha onde havia tido contato com a 
fenomenologia de Husserl 2 . As possibilidades promissoras, 
relatadas por Aron, acabam levando Sartre a seguir o mesmo 

caminho, se aventurando numa viagem de estudos à Alemanha. 
Durante um ano, entre 1933 e 1934, Sartre estuda em 

Berlim o método da fenomenologia. Neste período pode constatar 
que o método criado por Husserl correspondia plenamente as suas 
expectativas de uma filosofia voltada para a realidade concreta do 
cotidiano. Na Alemanha, Sartre redige em conjunto três obras que, 
embora abordem temas e áreas diferentes, refletem a sua 
apropriação crítica da fenomenologia e os primeiros esboços do 
que viria a ser sua filosofia: o texto do romance A Náusea, o artigo 
Uma Ideia Fundamental da Fenomenologia de Husserl: a 
Intencionalidade e o ensaio de A Transcendência do Ego. 

A Transcendência do Ego, Esboço de uma Descrição 
Fenomenológica, além de ser o primeiro texto filosófico de Sartre 

                                                            
1 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

2 Esta é a versão mais difundida sobre o primeiro contato de Sartre com a fenomenologia, relatada 

por Simone de Beauvoir e retomada na biografia de Sartre de Annie Cohen-Solal. “É para 
aprofundar esses conhecimentos que [Sartre] pede, em 1932, para substituir Raymond Aron no 

Instituto Francês de Berlim para fazer um ano de pesquisas sobre: ‘Relações do psíquico com o 

fisiológico em geral’, justifica ao preencher o formulário de solicitação de bolsa”. (COHEN-SOLAL. 
Sartre. Porto Alegre: L&PM, 2008, p. 128). 
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mais significativo3, tem um status singular dentro do pensamento 
deste autor. Escrito durante o período de 1933-34 e publicado em 

1936, constitui como indica o subtítulo, uma primeira tentativa do 
autor para se iniciar no método da fenomenologia. Contudo, apesar 
de Sartre reconhecer no novo método a possibilidade de trazer 
uma renovação para a estagnação em que se encontrava a filosofia 
de sua época, sua adesão ao movimento fenomenológico se faz de 
uma maneira crítica. A prova disto é justamente este primeiro 
texto, onde se confronta com o criador da fenomenologia, não para 
contestá-la, mas para exigir a radicalidade que a anima e que está 
na sua base. 

Comecemos então por examinar a recepção e 
transformação do método da fenomenologia por Sartre para em 
seguida passar a tese sobre a transcendência do Ego e, por fim, 
analisar em que medida podemos encontrar já ali elementos e 

problemas que motivam a passagem a sua ontologia 
fenomenológica. 
 
I. A aquisição crítica da fenomenologia 

 
A fenomenologia era para Husserl uma filosofia das 

essências. Se o ponto de partida é um “partir das coisas mesmas”, 
seu método consistia, no entanto, em colocar entre parênteses todo 
dado de fato para buscar as essências ideais. Ou seja, ao tomar as 
vivências unicamente enquanto se ferem a uma consciência, e ao 
não admitir qualquer pressuposto transcendente, a tendência 
manifestamente transcendental da fenomenologia se abstém de 

qualquer referência à existência real do mundo objetivo ao se 
limitar unicamente a buscar da evidência pura. Além disso, esta 

                                                            
3 Mas não apenas isso, conforme atesta Vincent de Coorebyter, “ele consistiu sobretudo, por um 
longo tempo, o único texto de Sartre respeitado por seus adversários filosóficos, porque supõe a 

abertura de um caminho e implica consequências além das intenções de seu autor”. (COOREBYTER, 

Vincent de. “Introduction”. SARTRE, Jean-Paul. La transcendance de l'Ego e autres textes 
phénoménologiques. Paris: Vrin, 2003, p. 07). 
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redução fenomenológica do mundo natural e da cultura a um 
correlato da consciência transcendental, tende a dispor à margem 

do mundo o Ego transcendental como um substrato último da 
consciência e uma espécie de princípio unificador da consciência e 
de constituição e significação do mundo. 

No entanto, se a consciência surge primeiramente a partir 
de sua inerência ao mundo, então o método fenomenológico deve 
tratar primeiramente de tematizar esse existente. A partir disto é 
que Sartre empenha-se em desenvolver a estrutura da consciência 
proposta por Husserl, procurando corrigir certos pressupostos que 
teriam levado sua teoria a certa “incoerência” interna. Se Sartre 

aceita a fenomenologia é com a intenção de radicalizá-la. Seu 
interesse pela fenomenologia não se restringe a um interesse 
meramente metodológico. 

Para Sartre, a fenomenologia se levanta contra toda uma 

tradição metafísica que estabelece o ser como uma substância que 
subjaz por trás da coisa que nos aparece, que por sua vez esconde a 
“coisa em si” como invólucro, o dualismo entre a essência da coisa 
e a aparência que a manifesta. Assim como em Husserl, para Sartre 
tudo está em ato, ou seja, a aparência (fenômeno) encerra toda a 
essência (noumeno) da coisa. Sendo cada fenômeno revelador do 
que a coisa mesma é, não há mais uma essência por trás das coisas, 
se com isso se entende uma substância por trás da coisa, esta é 
exatamente aquilo que aparece. Mas não apenas isso, para Sartre, o 
ser de um fenômeno não se reduz a sua aparição nem pode ser 
dado pela “soma” da série de suas aparições. O ser deste fenômeno 
existe mesmo quando não aparece à consciência, quer dizer: o 

fenômeno que me aparece revela todo seu ser, mas o ser deste 
fenômeno não se suprime quando o fenômeno não me aparece. 
Diferente de Husserl, para Sartre o ser de um fenômeno não se 

reduz ao conhecimento que tenho dele. Além disso, esta resistência 
da coisa é o que frequentemente se apresenta à consciência como 
sendo aquilo que não sou, uma modalidade de ser radicalmente 

outra e, portanto, de forma alguma derivada de minha própria 
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consciência. Isto é para Sartre o que define a consciência como 
intencionalidade. 

A interpretação da noção de intencionalidade como 
conceito fundamental é o que permite a Sartre criticar o idealismo 
de Husserl e promover uma radicalização da fenomenologia. Deste 
modo, a crítica de Sartre ao Ego transcendental não pode ser 
entendida separada da sua interpretação e radicalização dos 
pressupostos herdados da fenomenologia de Husserl. Através da 
acentuação da noção de intencionalidade como o caráter 
fundamental de toda a consciência, Sartre pretende radicalizar a 
fenomenologia servindo-se dos seus próprios pressupostos e assim 

restabelecer ao campo transcendental sua pureza e impessoalidade. 
 
II. A Intencionalidade como caráter fundamental da 
consciência 

 
A noção de intencionalidade da consciência, “toda 

consciência é consciência de alguma coisa”, torna-se assim o pilar 
de sustentação de toda interpretação sartriana da Fenomenologia. 
Num entusiasmado artigo de 1939, intitulado Uma idéia 
fundamental da Fenomenologia de Husserl: a intencionalidade4, 
Sartre opõe a fenomenologia husserliana ao que ele chama 
“filosofia alimentar”, segundo ele: “a ilusão comum ao realismo e 
ao idealismo segundo a qual conhecer é comer”.5 Uma mesa, uma 
rocha, uma casa; são para o sujeito "conteúdos da consciência", 
assimilados e digeridos: as coisas pelas idéias, as idéias entre elas e 
os espíritos entre si. Assim, aparavam-se as "as rijas arestas do 

mundo" e se reduzia este a um certo número de representações 
                                                            
4 SARTRE, Jean-Paul. “Uma idéia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”. 

Situações I. Lisboa: Europa - América, 1968, pp. 28-31. A redação deste artigo é de 1933-34, durante 

o período em que Sartre estuda a fenomenologia de Husserl em Berlim. O artigo foi provavelmente 

escrito ao mesmo tempo em que A Transcendência do Ego, o que explica em grande parte a 
semelhança entre os dois textos no enfoque da intencionalidade como caráter fundamental da 
consciência. 

5 Ibidem, p. 28. 
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que podiam ser agora assimilados pela consciência. “Contra a 
filosofia digestiva do empiriocriticismo, do neokantismo, contra 

todo o ‘psicologismo’, Husserl não se cansa de afirmar que não se 
pode dissolver as coisas na consciência”.6  

Nenhum objeto poderia entrar na consciência, muito 
simplesmente porque não é da mesma natureza que ela. Para 
Sartre, nenhuma imagem física a pode representar, exceto, talvez a 
de um “estouro” (éclatement). Neste sentido é que conhecer é 
“estourar para”, ou seja, arrancar-se do solo seguro do sujeito e 
pôr-se lá fora, junto das coisas, no mundo. Com isso a consciência 
readquire sua transparência e nada mais há nesta senão um 

movimento que a lança para fora de si.  
 

Se por milagre entrásseis “em” uma consciência, sereis 
arrastados por um turbilhão e lançados fora, perto da árvore, em 
plena poeira, pois a consciência não tem “interior”; é 

simplesmente o exterior dela própria, e é essa fuga absoluta e 
essa recusa a ser substância que a constituem como consciência.7 

 

Este movimento da consciência é descrito por Sartre como 
uma série de “estalos” que nos “arrancam” de nós mesmos e nos 
lançam na “poeira seca do mundo”, junto das coisas, e então, para 
ele, se poderá compreender o “sentido profundo” da descoberta de 
Husserl segundo a qual “toda consciência é consciência de qualquer 
coisa”.8 Pois, “se a consciência tenta recuperar-se, se tenta coincidir 
enfim com ela própria, a quente, com as janelas fechadas, aniquila-
se” (Ibid., p. 30). Isto a que Sartre chama "a necessidade que tem a 
consciência de existir como consciência de outra coisa diferente 

dela" 9  é a aquisição fundamental tomada da fenomenologia 
husserliana: a intencionalidade. 

                                                            
6 Ibidem, p. 29. 

7 Ibidem. 

8 Ibidem, p. 30. 

9 Ibidem. 
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Este "exceder-se da consciência por ela mesma" é mesmo o 
ponto de partida a partir do qual Sartre adere ao projeto 

husserliano com intuito de radicalizá-lo, pois entende que o 
movimento da consciência, projetando-se para fora de si, autoriza a 
compreensão desta enquanto consciência daquilo que ela não é, e, 
portanto, de seu ser como falta de ser. A consciência não se reduz 
ao conhecimento, este é apenas uma das formas possíveis de uma 
consciência "de" alguma coisa; o amor, o ódio, a simpatia e todas 
estas reações "subjetivas", no fim das contas, tudo está fora, até nós 
próprios.10 Ou seja, o grande mérito da noção de intencionalidade 
husserliana está em "apreender" o homem em meio às coisas do 

mundo. “Não é em nenhum refúgio que nos descobrimos: é na rua, 
na cidade, no meio da multidão, coisa entre as coisas, homem entre 
os homens”.11 

A filiação reivindicada por Sartre a fenomenologia de 

Husserl é acompanhada então de uma reinterpretarão 
fundamental no sentido de esclarecer a significação fundamental 
da intencionalidade, a qual o próprio Husserl reconhece o caráter 
essencial12.  
  

                                                            
10 Ibidem, p. 31. 

11 Ibidem. 

12  Segundo Jean-Marc Mouillie, a interpretação sartriana do princípio de intencionalidade é 

determinada pela vontade deste em combater um certo idealismo presente no meio filosófico 
francês. O estudo de Sartre sobre a intencionalidade, por exemplo, não “estuda” em nada a estrutura 

intencional da consciência, mas atesta a vontade do autor em inscrever na fenomenologia em nome 

de uma “vontade realista”. Contudo, sua crítica posterior das insuficiências de ambas as posições 
permite dizer que “seu objetivo verdadeiro é porém mostrar que a intencionalidade permite escapar 

a alternativa mesma do idealismo e do realismo”. (MOUILLIE, Jean-Marc. “Sartre et Husserl. une 

alternative phénoménologique?”. Sartre et la Phénoménologie. Col. Theoria. Lyon: Ens Éditions, 

2001, p. 83). Posição próxima apresenta Vincent de Coorebyter sobre o horizonte temático do artigo 
sobre a intencionalidade e o ensaio d'A transcendência do Ego, tratar-se-ia nestes ainda de uma 

posição de “tipo realista” enquanto mais tarde em O ser e o nada vemos então a “ambição de 

combater de um mesmo gesto o realismo e o idealismo” (COOREBYTER, Vincent de. “Introduction”, 
op. cit., pp. 17-18). 
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III. Incompatibilidade entre a intencionalidade e a presença do 
Eu na consciência 

 
Do mesmo modo, em A Transcendência do Ego, a 

intencionalidade é identificada como a característica que define a 
consciência e que garante a sua unidade e individualidade 
independente do pressuposto do Ego transcendental. 13  Pelo 
contrário, é a consciência unificada no ato transcendente pelo qual 
é sempre consciência de alguma coisa que torna possível a unidade 
e a “personalidade” do Eu. 

Assim, se no início do texto temos a afirmação capital 

sobre as intenções do autor: mostrar que “[...] o Ego não está na 
consciência nem formal nem materialmente: ele está fora, no 
mundo; é um ser do mundo, tal como o Ego de outrem”14, é então 
pela concepção fenomenológica da consciência como 

intencionalidade que Sartre pode em um segundo momento 
enunciar a tese do Ego como um “objeto” transcendente. Ou seja, 
como através da intencionalidade “existe uma unidade imanente 
destas consciências: é o fluxo da consciência que se constitui ele 
mesmo como unidade dele mesmo […]”.15 

Contudo, o problema da presença do Eu na consciência não 
se deve apenas ao fato dele ser desnecessário como princípio de 
unificação da consciência, senão que 

 
[...] além disso, este Eu supérfluo é nocivo. Se ele existisse, 
arrancaria a consciência de si mesa, dividi-la-ia, insinuar-se-ia 

em cada consciência como uma lamela opaca. O Eu 
transcendental é a morte da consciência. Com efeito, a existência 

da consciência é um absoluto porque a consciência esta 
consciente dela mesma. Isto quer dizer que o tipo de existência da 

                                                            
13 SARTRE, Jean-Paul. A transcendência do Ego seguido de Consciência de si e conhecimento de si. 

Lisboa: Colibri, 1994. Tradução e introdução de Pedro M.S. Alves. Lisboa: Edições Colibri, 1994, p. 
47. 

14 Ibidem, p. 43. 

15 Ibidem, p. 59. 
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consciência é o de ser consciência de si. E ela toma consciência de 
si enquanto ela é consciência de um objeto transcendente.16 

 

Porquanto a consciência é consciência de um objeto, ela é 
consciência de ser consciência desse objeto. Não há lugar para o Eu 
nesta consciência porque ele não é “nem o objeto (pois que ele é 
interior por hipótese) nem também algo da consciência, pois que 
ele é qualquer coisa para a consciência; não uma qualidade 
translúcida da consciência, mas, de algum modo, um habitante”.17 
Por mais formal e abstrato que se conceba o Eu ele é sempre um 
“centro de opacidade”. Por isso, “se, por conseguinte, se introduz 
esta opacidade na consciência, destruímos com isso a tão fecunda 
definição que a pouco dávamos, cristalizamo-la, obscurecemo-la, 
ela já não é uma espontaneidade, ela traz nela mesma como que 
um gérmen de opacidade”.18 

O Ego transcendental não é da mesma “natureza” da 
consciência. Se ela se define como uma pura translucidez, o Ego, 
pelo contrário, é um “objeto” opaco que viria obscurecer a 
consciência. E, no entanto, o Ego transcendental não é um objeto 

para a consciência. Ele se dá como preexistindo a esta consciência 
que o apreende, pois se insinua por detrás da consciência. 
Portanto, introduzindo esta “opacidade” na consciência, ela se 
cristaliza, torna-se obscura e então “[...] somos coagidos a 
abandonar esse ponto de vista original e profundo que faz da 
consciência um absoluto não substancial”.19 

Para Sartre são os próprios resultados da fenomenologia se 
veem ameaçados se o Eu não é, assim como tudo mais, um objeto 
para a consciência intencional. 

 

                                                            
16 Ibidem, p. 48. 

17 Ibidem, p. 49. 

18 Ibidem. 

19 Ibidem. 
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IV. A consciência irrefletida e o problema da reflexão 
 

Através da radicalização do conceito de intencionalidade 
que motiva a crítica à presença do Eu na consciência em A 
transcendência do Ego, temos a distinção entre consciência de si 
irrefletida e reflexão. Ao nível da consciência irrefletida é que se 
situa a "vida impessoal" da consciência, ao passo que a "vida 
egoísta" aparece ao nível da reflexão, não significando, contudo, 
que toda consciência reflexiva seja egoísta, mas que por essência 
uma consciência irrefletida ao passar ao plano da reflexão é agora 
qualificada como "boa", "má", "agradável" ou "desagradável", etc. 

Ou seja, é a vida reflexiva que “envenena ‘por essência’” a vida 
espontânea da minha consciência.20  

Com efeito, tratar-se-ia de um problema assinalado por 
Sartre segundo o qual o Cogito é descrito pela maioria dos autores 

como uma “operação reflexiva”. Precisamente esta operação, de 
uma consciência dirigida sobre a consciência, toma a consciência 
como um objeto. Se a reflexão surge sempre pela ação de uma 
consciência de segundo grau, ou seja, o refletido só surge por 
ocasião de uma consciência que toma a si mesma como objeto, 
então o irrefletido deve ser considerado primeiro, posto que não 
tem necessidade de ser refletido para existir.  

Portanto, se, conforme a tese de Sartre sobre a 
transcendência do Ego, nenhuma estrutura egológica pode 
“habitar” a consciência, não haveria nada na consciência irrefletida 
que a obrigue a reflexão. Se desse ponto de vista “o irrefletido tem 
prioridade ontológica sobre o refletido” seria então forçoso admitir 

a seguinte conclusão: “[...] a consciência irrefletida deve ser 
considerada autônoma. É uma totalidade que não tem necessidade 
nenhuma de ser complementada [...]”.21  

Contudo, é precisamente nesse contexto que surge uma 

                                                            
20 Ibidem, p. 58. 

21 Ibidem, p. 57 (grifo nosso). 



262 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

objeção que põe em causa a tese de Sartre. Na discussão que se 
segue ao final da conferência sobre Consciência de si e 

Conhecimento de si22 (1945), uma das objeções levantadas por Jean 
Nabert23 contra Sartre diz respeito à passagem da consciência pré-
reflexiva para a consciência reflexiva. O questionamento é o 
seguinte: 

 
Como é que se efetua a passagem da experiência pré-reflexiva 

para o cogito reflexivo?24  Este parece repousar sobre uma 
espécie de cisão prévia da consciência, a qual não compromete no 
entanto a sua unidade, que não exclui a relação de si a si [...] 

Queria perguntar-vos desde já se esta cisão não é como que o 
meio e o instrumento de uma dialética que estaria na origem do 

cogito reflexivo? Ou então será o cogito reflexivo apenas uma 
modificação de estrutura do ser pré-reflexivo da consciência, um 
acontecimento sob o qual não há que procurar uma aspiração da 

consciência?25 

 
Como podemos ver a objeção com que Sartre se vê 

confrontado aqui deriva da afirmação da autonomia da consciência 
irrefletida e pode ser resumida da seguinte maneira: a autonomia 
do irrefletido não resulta em uma cisão entre irrefletido e reflexão? 

Ou seja, isto não torna incompreensível o próprio movimento da 
consciência para a reflexão? A afirmação da presença do Eu na 

                                                            
22 A conferência em questão é apresentada em uma seção da Sociedade Francesa de Filosofia e tem 

por tema uma defesa do Cogito cartesiano como ponto de partida filosófico, retomando a temática e 

a argumentação de A transcendência do Ego, mas, segundo a nossa perspectiva, enriquecida pelo 
instrumental da ontologia fenomenológica de O ser e o nada (1943). 

23 Jean Nabert (1881 – 1960) foi um filósofo francês representante da chamada “filosofia reflexiva”, 

movimento a cujas teses Sartre se opõe já a partir do seu artigo sobre a intencionalidade de 1936. 

Trataremos aqui dessa objeção ao problema da passagem do irrefletido à reflexão no seu viés 

propriamente fenomenológico feita por Pedro M. S. Alves em “Irrefletido e Reflexão. Observações 

sobre uma tese de Sartre”, texto de introdução da sua tradução portuguesa de A Transcendência do 
Ego. 

24 Grifo nosso. 

25 NABERT apud SARTRE, Jean-Paul. “Consciência de si e conhecimento de si”.  A transcendência do 

Ego seguido de Consciência de si e conhecimento de si. Lisboa: Colibri, 1994. Tradução e introdução 
de Pedro M.S. Alves. Lisboa: Edições Colibri, 1994, p. 116. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 263 

 

consciência em Husserl poderia ser visto então como resultado da 
necessidade de haver na consciência irrefletida uma “tendência 

inexorável” para a reflexão. Suprimir da consciência esta estrutura 
egológica seria então abrir mão do “princípio teleológico” pelo qual 
ela se compreenderia como completa consciência de si. 

Lembremos que o problema levantado por Sartre em A 
Transcendência do Ego tem a ver por um lado com a passagem do 
Ego da “consciência transcendental” ou da “unidade sintética 
originária da apercepção” para o Ego empírico, psíquico e 
psicofísico; um “problema clássico” da filosofia transcendental já 
tratado por Kant e Husserl, justamente os interlocutores 

privilegiados por Sartre. Mas, com efeito, a tese de Sartre leva a 
independência do irrefletido com relação à reflexão e, neste ponto, 
se torna enigmático “porque razão a consciência se naturaliza”, ou 
seja, porque a consciência constitui o Ego empírico e em seguida se 

identifica com ele. Pois, à medida que Sartre investiga o caráter 
pré-pessoal da consciência, torna-se mais difícil compreender 
porque a consciência acaba se cristalizando e se identificando “com 
o Ego psíquico que ela própria constitui como um objeto 
transcendente”. Como entender esta “tendência inexorável” da 
consciência para uma “ontificação”, para “[...] um abandono do seu 
estatuto de pura consciência transcendental constituinte em prol 
da sua autocompreensão como um simples objeto mundano?”.26 

De fato a afirmação de Sartre é de que a consciência 
irrefletida “é uma totalidade que não tem necessidade de ser 
completada [...]” 27 , no sentido em que a sua unidade e 
individualidade se consumam ao nível da pura “consciência de 

alguma coisa”. Contudo, se esta consciência não tem necessidade de 
ser “completada”, ou seja, tematizada pela reflexão, então ela nunca 

                                                            
26 ALVES. Pedro M. S. “Irreflectido e reflexão. Observações sobre uma tese de Sartre”. Introdução a A 

transcendência do Ego seguido de Consciência de si e conhecimento de si. Lisboa: Colibri, 1994, p. 07-
08. 

27 SARTRE, Jean-Paul. A transcendência do Ego seguido de Consciência de si e conhecimento de si, op. 
cit., p. 57. 
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se saberá como consciência de si. Nesse caso, ao suprimir o Eu da 
consciência irrefletida e fazendo dela autônoma, Sartre não estaria 

negligenciando o papel da reflexão para uma plena consciência de 
si? 

Mantendo-se ainda nesta perspectiva, a favor de Husserl se 
poderia dizer que “afirmar a presença do Eu no seio da consciência 
irrefletida não é mais do que o resultado da verificação do fato de 
haver no irrefletido uma tendência inexorável para a reflexão 
[...]” 28 . O Eu não seria então nada além do nome para o 
movimento de autodesdobramento da consciência sobre si – o 
“processo genético da reflexão” –, onde “o Eu é simplesmente a 

forma do movimento reflexivo.”29 Neste caso, o Eu não poderia ser 
concebido, tal como Sartre o pretende, como uma passividade, uma 
coisa que muito simplesmente subsista como algo por detrás da 
consciência. 

O que a “teoria da presença do Eu” significaria na 
fenomenologia de Husserl é que aquilo que é para a consciência 
apenas vivido pode, a partir de uma necessidade que deriva da sua 
própria essência, ser tematicamente posto, ou seja, recuperado pela 
reflexão. 

Deste modo, a objeção acima mencionada se condensa no 
seguinte ponto: “suprimir do irrefletido esta estrutura egológica é 
condenar-se a tornar incompreensível o movimento para a 
reflexão”, e mais, “é fazer da recuperação de si um acontecimento 
contingente e fortuito que não deriva de nenhuma necessidade 
interna à própria consciência”.30 O Eu não seria, portanto, esta 
coisa ou “quase-objeto” a que Sartre se refere, mas a expressão da 

“estrutura teleológica” da consciência. Quer dizer, do primado, já 
presente na consciência irrefletida, da consciência de si sobre a 
mera consciência de objetos. De tal forma que se poderia então 

                                                            
28 Ibidem, p. 19, grifo nosso. 

29 Ibidem. 

30 Ibidem, p. 20, grifo nosso. 
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perguntar: “Que é que exprime a verdadeira natureza da 
consciência o fato de ela ser consciência imediata de objetos ou o 

princípio teleológico de ela tender para uma plena consciência de 
si?”.31 

Contudo, esta última observação a respeito da “estrutura 
teleológica” da consciência nos esclarece que a objeção à tese de 
Sartre sobre a transcendência do Ego se faz ainda no terreno do 
conhecimento. Portanto, se a sua crítica a presença do Ego 
transcendental na consciência deve de alguma maneira ir além da 
crítica aos pressupostos de ordem crítica e transcendental. 

 

V. Teoria Representacional e Teoria Fenomenológica da 
Consciência 

 
Conforme exposto anteriormente, vimos que Sartre toma 

sua interpretação da fenomenologia de Husserl segundo um 
entendimento do que seja a consciência em termos muito estritos. 
Radicalizando a noção de intencionalidade, a consciência, na sua 
pura imanência, é descrita por Sartre como uma identidade entre 
ser e aparecer: “a consciência só é enquanto aparece” 32. Para ele é 
necessário conservar a “translucidez” da consciência, pela qual ela 
é por definição o "absoluto não-substancial". 

As aporias que se seguem na fenomenologia sartriana 
devem-se em grande medida as dificuldades levantadas pela tese 
de que em toda consciência intencional a consciência é ao mesmo 
tempo consciência posicional de um objeto qualquer e consciência 
não-posicional de si. Desta maneira a consciência de si não é um 

tipo de relação na qual a consciência toma a si mesma como objeto 
de reflexão. A teoria fenomenológica da consciência não pode 

                                                            
31 Ibidem, p. 21. 

32 Veremos a seguir que a possibilidade mesma de uma ontologia fenomenológica, à maneira 

sartriana, depende fundamentalmente do entendimento de que para a consciência ser e aparecer 

fazem um mesmo. Desta maneira Sartre se autoriza a passar de uma fenomenologia da consciência a 
uma sua ontologia em O Ser e o Nada. 
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tomar a consciência como a representação de um objeto qualquer 
para o conhecimento. Ela escapa ao conhecimento, pois no seu 

aparecer é o seu próprio ser que está em questão. 
A reinterpretação e a radicalização da noção de 

intencionalidade herdada da fenomenologia de Husserl permite a 
Sartre descrever a consciência na sua pura aparição. Ou seja, 
Sartre defende uma abordagem da consciência em que, graças à 
transcendência atribuída a ela pela intencionalidade, esta se situa 
para além de uma teoria do conhecimento, da pura representação. 
Este ponto de vista pode ser confirmado já no estudo de Sartre 
sobre a intencionalidade: 

 
[...] a filosofia francesa, que nos formou, já quase não conhece 
mais nada além da epistemologia. Mas, para Husserl e os 
fenomenólogos, a consciência que adquirimos das coisas, não se 

limita ao seu conhecimento. O conhecimento ou pura 
“representação” é apenas uma das formas possíveis da minha 
consciência “de” esta árvore; posso também gostar dela, receá-la, 

odiá-la, e esse exceder-se da consciência por ela própria, a que se 
chama “intencionalidade”, torna a encontrar-se no receio, no 

ódio, no amor.33 

 
Através da fenomenologia o objetivo não é a assimilação 

das coisas como “conteúdos” da consciência, mas no “voltar às 
coisas mesmas”, a descrição de como as coisas se dão à consciência. 
Mas, além disso, e agora contra Husserl, Sartre afirma que a 
consciência também é, isto é, é necessário antes se perguntar pelo 
ser da consciência. 

Tal como Husserl, para Sartre é também é necessário um 

primeiro ponto de partida e tal como Descartes este ponto de 
partida se encontra na subjetividade do cogito. Em O 
Existencialismo é um Humanismo, por exemplo, Sartre proclama 

que “nosso ponto de partida é, com efeito, a subjetividade do 

                                                            
33 SARTRE, Jean-Paul. “Uma idéia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”, 
op. cit., p. 30. 
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indivíduo, e isso por razões estritamente filosóficas”, pois “não 
pode haver outra verdade, no ponto de partida, senão esta: penso, 

logo existo; é aí que se atinge a si própria a verdade absoluta da 
consciência”.34 No entanto, se Sartre considera o cogito cartesiano 
como o princípio indissolúvel de toda reflexão, uma verdade que se 
como ponto de partida de todo pensamento, afirma por outro lado 
que é necessário que a “verdade” do cogito não traga consigo a 
carga substancial da res cogitans cartesiana. O absoluto não-
substancial da consciência não é resultado de uma “construção 
lógica” do conhecimento, mas uma experiência concreta. O cogito é 
um princípio racional, no entanto, a experiência da consciência de 

si é anterior a qualquer especulação racional, ou seja, é um cogito 
pré-reflexivo. 

Tanto em Descartes quanto ainda em Husserl o cogito é 
apresentado como uma operação reflexiva. Seguindo o ideal de que 

uma filosofia primeira começa-se por uma teoria do conhecimento, 
mas esquece-se, no entanto, de perguntar pelo seu fundamento. 
Contra Husserl se poderia dizer que embora a esfera de experiência 
pura revelada pela redução do ego psicofísico ao ego 
transcendental possa ser considerada anterior a qualquer tese que 
implique uma posição com relação à tese do mundo, a “redução 
dentro da redução” permanece uma operação reflexiva. 

Precisamente por esta razão a fenomenologia de Husserl 
permanece ao nível da representação. A consciência de si é sempre 
uma operação na qual a consciência reflexiva apreende a 
consciência irrefletida como seu objeto, ou seja, permanece uma 
operação de “terceiro grau” pela qual a consciência reflexiva 

apreende a consciência irrefletida como objeto de reflexão: a 
consciência refletida. Contudo, este não é o nível no qual Sartre 
situa a consciência de si. 

Sartre não nega este fato de que a consciência possa se 
“conhecer”, ou seja, que algo apenas vivido como consciência 

                                                            
34 Idem. O Existencialismo é um Humanismo. São Paulo: Abril, 1973. 
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irrefletida possa ser recuperado e tematizado pela reflexão. Mas o 
que se afirma com a consciência de si é simplesmente que a 

consciência possui uma unidade imanente no fluxo de vivências 
sem que para isso ela precise se saber possuidora dessa unidade, 
que se ela não é ainda pessoal é pelo menos uma individualidade. 
Parece claro que esta consciência não quer se constituir em um 
conhecimento necessário, mas antes deve ser o fundamento não 
tematizado da reflexão. 

Diferente de uma teoria representacional, a teoria 
fenomenológica da consciência se distingue por não se limitar ao 
conhecimento. O problema da passagem do nível do irrefletido da 

consciência para a reflexão é uma consequência desta teoria, pois 
deste modo a consciência de si não pressupõe o conhecimento de 
si. 

 

VI. A Consciência de si não é um Conhecimento de si 
 

Pela intencionalidade a consciência é já consciência de si, 
mas isto, Sartre o diz, de maneira não-posicional. A dificuldade dá-
se se começarmos por identificar sem mais consciência e 
conhecimento. Isto seria confundir consciência reflexiva com 
consciência irrefletida. Já em Husserl podemos encontrar a noção 
de que toda consciência é consciência posicional de qualquer coisa e 
consciência não posicional de si própria. A reflexão só é possível 
pelo que Sartre chama "cogito pré-reflexivo", que será a condição 
mesma do cogito cartesiano. É pelo cogito pré-reflexivo que a 
consciência se reconhece como consciência de si, pois toda 

consciência de é ao mesmo tempo consciência não tética de si. A 
consciência não se reduz ao conhecimento, este é apenas uma das 
formas possíveis de uma consciência de qualquer coisa. 

Precisamente este é o sentido da afirmação de Sartre em 
Consciência de si e Conhecimento de si, segundo a qual: “a obra de 
Husserl, por mais importante e essencial que seja, permanece no 
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plano da descrição”.35 Com efeito, se trata da pergunta pelo “ser” da 
consciência e não do conhecimento de si operado por uma reflexão 

sobre esta consciência. Tentando evitar o “salto” que em Descartes 
faz do cogito uma substância, a res cogitans, para Sartre, por outro 
lado, Husserl não consegue ir além da descrição das estruturas da 
consciência e tematizar o seu ser próprio: 

 
Se Husserl, que está bem consciente do salto cartesiano e o 

critica, evita o salto cartesiano, é porque recusa a noção de ser. 
Ele recusa considerar que o ser existe fora do conhecimento que 
dele temos. Define, em termos próprios, o ser como uma série de 

explicações a operar, indicadas pela própria palavra “ser”. 
Dito de outro modo, para evitar o salto para o substancialismo, 

Husserl não evita o salto para um certo tipo de idealismo. E, com 
efeito, temos em Husserl, que parte também do cogito, uma 
elucidação sucessiva e uma notável descrição das estruturas 

essenciais da consciência, mas nunca a posição do problema 
metafísico propriamente dito, ou antes, do problema ontológico 
de saber qual é o ser da consciência. Em nenhum momento da 

sua fenomenologia pôs Husserl verdadeiramente o problema.36 

 
Com efeito, para Husserl a própria noção de “ser” é uma 

categoria que enviar a uma série infinita de explicitações. 
Permanecendo no nível da descrição a fenomenologia husserliana 
não pode dar conta do ser do aparecer e todo ser se resume ao 
conhecimento. E assim, como em Husserl não se trata de fazer 
apelo ao “argumento ontológico” de Descartes – a garantia divina 
da existência do mundo –, o filósofo deixa em “suspenso” o mundo 

e o conhecimento pela epoché, mas não retorna nunca ao mundo 

pela epoché. Então “somos um pouco como estes filósofos tirados 

da caverna de Platão que recusariam, em seguida, regressar à 
caverna, se bem que, de fato, seja na caverna que é necessário 

                                                            
35 Idem. “Consciência de si e conhecimento de si”, p. 90. 

36 Ibidem, p. 92. 
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pensar e agir” (Ibid., p. 92).37 A fenomenologia de Husserl se 
aprisiona dentro dos limites do cogito e não consegue desta 

maneira nem retornar ao mundo nem ultrapassá-lo em direção ao 
seu ser. Para usar os termos de Sartre: restrito aos limites da 
consciência reflexiva, a fenomenologia não vai além do cogito 
cartesiano e não põem em questão o ser do percipi, “mas porque 
estamos em via de falar do cogito, o que devemos fazer para já é 
passar do percipi ao percipiens dizendo: é bem certo que o 
conhecimento é a medida do ser, mas o próprio conhecimento é.”38 

Aquilo que aparece, quer dizer, o conjunto dos fenômenos 
tomados na sua unidade pelo conhecimento, tem seu próprio ser: 

“há portanto um ser do aparecer”, que não se reduz ao 
conhecimento.39 Trata-se na verdade de distinguir “consciência” e 
“conhecimento”: 

 
[...] o que fez com que tivéssemos encontrado tantas dificuldades 
ao tentar extrair uma ontologia do cogito: nós permanecemos 
então no plano do conhecimento – que o cogito é primeiro que 

todo e qualquer conhecimento. Dito de outro modo, não 
confundimos nós, no ponto de partida, consciência e 

conhecimento?40 

 
Posto de outro modo, “o cogito de Descartes implica ele 

próprio uma consciência do cogito”, ou seja, é necessário que, ao 
executar a dúvida, se tenha “consciência de conhecer que duvida” 
(Ibid., p. 98). Esta necessidade é posta por Sartre, como sabemos, 
através da consciência irrefletida, não-tética de si, anterior a 
consciência reflexiva. 

  

                                                            
37 Ibidem, p. 92. 

38 Ibidem, p. 96. 

39 Ibidem, p. 94. 

40 Ibidem, p. 97. 
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Conclusão: o ser da consciência ou em direção à ontologia 
fenomenológica 

 
E agora, no entanto, de posse destes novos elementos, 

reencontramos a objeção posta anteriormente, pois se aqui se 
compreende que a consciência não-tética de si é executada por nós 
a todo tempo, por outro lado “o problema é mais saber como 
podemos passar da consciência não-tética de si, que é o ser da 
consciência, para o conhecimento reflexivo que se fundamenta 
nela”.41  

Novamente o problema se coloca na passagem do 

irrefletido para a reflexão. Note-se, contudo, que agora Sartre 
chama a consciência não-tética de “o ser da consciência”, ou seja, 
como o autor nos diz anteriormente, não estamos mais ao nível do 
conhecimento, mas ao nível do ser. Isto quer dizer que estamos 

agora em condições de abordar o problema da cisão entre 
irrefletido e reflexão do ponto de vista do ser da consciência. 

Com efeito, para Sartre, o fundamento para uma resposta a 
esta objeção remete a própria fenomenologia de Husserl: 

 
[...] o filósofo que primeiro recorreu a esta consciência não-tética 
de si, Husserl, e que a referiu nomeadamente na consciência 

interna do tempo, mostrou muitas vezes que a característica de 
uma Erlebnis, quer dizer, em suma, de uma consciência vivida e 
refletida, é o fato de ele se dar como tendo já existido, como 

estando já aí. 
Estou a ler. Respondo-vos: leio, quando vós me perguntais que 

faço. Tomo consciência da minha leitura, mas não 
instantaneamente. Tomo consciência de qualquer coisa que tinha 
já a muito consciência, o que quer dizer que passo para o plano 

da tematização da posição reflexiva e do conhecimento a respeito 
de uma coisa que já existia antes, como o diz Husserl.42 

 

                                                            
41 Ibidem, p. 100. 

42 Ibidem. 
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Por esta razão Sartre pode rejeitar a existência de um Ego 
na consciência. Pressupor que o Ego é um habitante da consciência 

é então, tal como é afirmado já em A Transcendência do Ego, 
introduzir uma opacidade na consciência e por abaixo a própria 
noção de intencionalidade que faz da consciência um “absoluto 
não-substancial”. 

Finalmente, pode-se compreender perfeitamente que para 
Sartre “[...] se a consciência não tem um Ego ao nível da imediatez 
e da não-reflexividade, ela não deixa de ser pessoal. Ela é pessoal 
porque, apesar de tudo, ela é reenvio a si”.43 E o que caracteriza 
esse “reenvio a si” da consciência irrefletida é o que Sartre chama 

de “presença a si”.44 
Desde o momento em que a consciência é “questão 

levantada sobre si”, ocorre necessariamente uma “deslocação” na 
consciência. Portanto, Sartre alerta que devemos ter muita atenção 

aqui, pois “a presença a si” é do mesmo modo o que se poderia a 
reflexão.45 No entanto, isto tudo se passa na consciência irrefletida 
e, portanto: 
 

Quando dizemos presença a si, queremos dizer, ao mesmo 
tempo, que há esboço de dualidade, visto que, com efeito, há 

certamente um jogo de reflexão-refletinte, e que, no entanto, tudo 
isto se passa numa unidade em que o reflexo é ele mesmo o 
refletinte e o refletinte o reflexo.46 

 
E ainda: 

 
Dito de outro modo, a presença a si é ao mesmo tempo, numa 
certa medida, separação de si. Mas, ao mesmo tempo que esta 

                                                            
43 Ibidem, p. 101. 

44 Tal caracterização do modo de ser da consciência aparece a partir de O ser e o nada. A presença a 

si e seu processo de reenvio de si a si é o que caracteriza o Para-si como o ser transfenomenal da 
consciência (Idem. O Ser e o Nada. Ensaio de Ontologia Fenomenológica, op. cit., pp. 121-128). 

45 Idem. “Consciência de si e conhecimento de si”, p. 105. 

46 Ibidem. 
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separação de si, como a unidade da consciência é absolutamente 
obrigatória, visto que não estamos no plano do sujeito e do 

objeto, visto que apreendemos as coisas no imediato, esta 
separação é ao mesmo tempo unidade.47  

 
A consciência irrefletida se define justamente por ser uma 

“relação de si a si” que garante ao mesmo tempo a unidade da 
consciência e introduz nela um esboço de reflexão. Em suma: a 
reflexão surge da consciência irrefletida por um primeiro esforço da 
consciência para uma “recuperação” de si. 

Mas isto ocorre desta maneira porque o tipo de relação de 
si a si que caracteriza a consciência irrefletida não é da ordem do 
conhecimento, mas do próprio ser da consciência. Portanto não 
implica o tipo de dualidade sujeito-objeto. E se o que está em 
questão é o ser da consciência, para a consciência de prazer, por 
exemplo, “ao mesmo tempo que a consciência é prazer, a 

consciência é quase que uma espécie de interrogação ontológica 
sobre o prazer”. Portanto, “é sempre um prazer que levanta uma 
questão sobre ele próprio, um prazer em questão”.48 A consciência 
é então prazer em questão, alegria em questão, profundidade, 
clareza, segurança, boa fé, má fé em questão, e assim por diante. O 
ser da consciência é sempre ser questão a respeito do seu ser. 

Podemos ver claramente que a afirmação da autonomia da 
consciência irrefletida, ou não-tética, implica para Sartre uma 
distinção entre consciência e conhecimento, onde está em questão 
o ser da consciência. Este é, portanto, o caminho que leva a uma 

ontologia: “A consciência não-tética não é um conhecimento. Eis-
nos precisamente agora levados para o plano ontológico”.49  

Os temas apresentados em Consciência de si e 
Conhecimento de si representam nesse sentido um avanço com 
relação à Transcendência do Ego, justamente porque a 

                                                            
47 Ibidem, p. 106. 

48 Ibidem, p. 104. 

49 Ibidem, p. 102. 
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argumentação aqui apresentada se beneficia de todo o 
instrumental da ontologia fenomenológica. 

Por fim a objeção ao problema da passagem da consciência 
irrefletida à reflexão mostra assim que a tese da transcendência do 
Ego implica uma concepção onto-fenomenológica da consciência. A 
radicalização da noção de intencionalidade da consciência, no 
sentido em que ela é sempre “consciência de algo que ela não é”, ou 
seja, ela “só é enquanto aparece”, tem consequências ontológicas. 
Se para Sartre a consciência de si escapa ao conhecimento e põe 
em questão o ser da consciência, então é necessário distinguir 
entre a “consciência de si” e o “conhecimento de si”, e através desta 

distinção Sartre nos mostra que a consciência de si é o próprio 
modo de ser da consciência no qual o que está em questão é a 
pergunta ontológica pelo ser da consciência. Eis aí em germe os 
elementos sobre os quais se desenvolve a passagem a ontologia 

fenomenológica de O ser e o nada. 
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Multiplicidade de modos de ser em O Ser 
e o Nada: problemas e limites de uma 

leitura dualista 
Fernanda Alt1 

 
Introdução 

 
 Desde as primeiras linhas de O Ser e o Nada até a 
“Conclusão” da obra, coloca-se o problema do dualismo. O texto 
começa com uma pergunta: se o pensamento moderno, após 
reduzir o existente às séries de suas manifestações, conseguiu de 
fato “suprimir certo número de dualismos que constrangiam a 
filosofia […]”2. Em seguida, Sartre percorre criticamente alguns 
pares clássicos da história da filosofia para tentar respondê-la, 
mostrando, ao mesmo tempo, os limites que na época encontrava 

principalmente na fenomenologia de Husserl. Tendo esta última 
como inspiração mas também no intuito de superá-la, Sartre 
propunha ali, em seu ensaio de ontologia fenomenológica, uma via 
teórica alternativa através da divisão do “Ser em geral” nos modos 
de ser para-si e em-si, termos adotados pouco tempo antes, na 
época dos diários de guerra, sob influência de algumas leituras de 
Hegel. Porém, ao propor uma divisão radical entre as regiões de 
ser “absolutamente cortadas [tranchées]” e “incomunicáveis”3, não 
teria o autor recaído na armadilha da qual tentava escapar? Neste 
sentido, é significativo que esta questão apareça ainda na 
“Conclusão”:  
 

Mas, após a descrição do em-si e do para-si, pareceu-nos difícil 

estabelecer um vínculo entre eles e tínhamos receio de recair 
num dualismo insuperável. […] Perguntamos então se a 

                                                            
1 Doutora em Filosofia pela UERJ e pela Paris 1 Panthéon-Sorbonne (em Cotutela). 

2 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique. Paris : Gallimard, 
2012, p. 11. (Todas as traduções são livres salvo quando sinalizado “tradução modificada”).  

3 Ibidem, p. 30. 
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descoberta destes dois tipos de ser não teria como consequência 
estabelecer um hiato cindindo o Ser, como categoria geral 

pertencente a todos os existentes, em duas regiões 
incomunicáveis e em cada uma das quais a noção de Ser devia ser 

tomada em uma acepção original et singular4. 

 
 As breves saídas para o problema mencionadas por Sartre 
na “Conclusão” não parecem ter sido satisfatórias para livrá-lo do 
risco de dualismo entre os modos de ser para-si e em-si. É o que 
atesta a vasta crítica de Merleau-Ponty à sua ontologia, que se 
tornou a principal vertente de uma espécie de “leitura dominante”, 
cujos efeitos se mostram presentes até hoje. Para Renaud Barbaras, 
“incontestavelmente é Merleau-Ponty que […], em um primeiro 
momento, contribuiu para reforçar a ocultação da fenomenologia 
sartriana, na medida em que [ele] se constrói em parte contra 
ela”5. Vincent de Coorebyter acrescenta que esta crítica, mesmo 

que não unanimemente compartilhada, fez-se autoridade nos 
círculos de leitores como se traduzisse de algum modo a lição 
última da ontologia de Sartre6. A nosso ver, a questão de base que 

está em jogo na crítica merleau-pontyana é justamente a do 
dualismo, o qual, se insuperável, compromete significativamente 
as demais construções filosóficas de Sartre.  
 Já em 1945, apenas dois anos após a publicação de O Ser e o 
Nada, Merleau-Ponty observava em “A querela do existencialismo” 
a respeito de O Ser e o Nada que “o livro permanece 
exclusivamente antitético (antithétique): a antítese de minha visão 
sobre mim mesmo e da visão do outro sobre mim, a antítese do 
para-si e do em-si, que frequentemente figuram como alternativa 

ao invés de serem descritos como um laço vivo de um termo a 

                                                            
4 Ibidem, p.665. (Tradução modificada de O Ser e o Nada. Ensaio de ontologia fenomenológica. 
Petrópolis: Vozes, 2011. Trad. Paulo Perdigão)  

5 BARBARAS, Renaud. (Org.) “Introduction”. Sartre: désir et liberté. Paris: PUF, 2005, p. 11. 

6 COOREBYTER, Vincent de. “Sartre et l’être du néant”. Cahiers de philosophie de l’Université de 
Caen : Dire le néant, Caen, n. 43, 2007, p. 347. 
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outro e em sua comunicação”7. Este posicionamento permaneceu 
sendo ponto-chave de contraposição da parte de Merleau-Ponty à 

filosofia sartriana, de modo que seus desdobramentos se deixam 
entrever ainda em seus últimos trabalhos. Em O Visível e o 
Invisível, o autor refina suas análises críticas ao apontar um 
dualismo radical não somente entre para-si em em-si, mas 
também entre ser e nada, termos de base, como próprio título da 
obra sartriana indica. Grosso modo, o caráter demasiado 
“antitético” do para-si e do em-si consistiria, para Merleau-Ponty, 
numa separação radical entre nada e ser (que o autor equipara a 
para-si e em-si), estabelecendo os termos como contraditórios 

excludentes, que não “passam” um no outro, como diríamos em 
linguagem hegeliana. Deste modo, o autor de O Visível e o Invisível 
pôde afirmar que tal base dualista condena todo o 
desenvolvimento posterior da obra na medida em que “de uma 

parte a outra do livro, fala-se do mesmo nada e do mesmo ser”8.  
 De maneira geral, a divisão para-si/em-si é compreendida 
como a versão sartriana da dicotomia sujeito-objeto, como se pode 
observar na citação en passant de Alain Badiou: “a consciência e 
seu objeto, a ideação e o ideado [l’idéation et l’idéat], o polo noético 
e o polo noemático ou, na variante sartriana, o para-si e o em-si”9. 
Na “Introdução” de O Ser e o Nada, Sartre estabelece tais regiões 
ontológicas principais pelas análises do ser do cogito pré-reflexivo e 
do ser em-si dos fenômenos, que nada mais são do que, 
justamente, os modos de ser para-si e em-si. No entanto, esta 
divisão estabelecida na “Introdução” não é suficiente para 
compreender outros modos de ser que aparecem posteriormente 

ao longo da obra e, além disso, ela é qualificada incialmente pelo 

                                                            
7 MERLEAU-PONTY, Maurice. “La querelle de l’existentialisme”. Sens et non-sens. Genève: Nagel, 
1965, p. 125.  

8 Idem. Le Visible et l’Invisible. Paris : Gallimard, 2013, p. 98.  

9 BADIOU, Alain. Deleuze. “La clameur de l’Etre”. Paris: Hachette, 1997, p. 35. 
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próprio autor como sendo “provisória”10 e conduzida por uma “má 
perspectiva”11. Mesmo assim, algumas leituras se desenvolveram 

com base nas descrições introdutórias, como nota Mikel Dufrenne, 
embora ele acrescente os primeiros capítulos: “[…] 
frequentemente quer-se confinar Sartre nos primeiros capítulos de 
O Ser e o Nada e esquecemos que, à sua maneira, ele segue um 
‘nexus rationum’12. Philippe Cabestan, por exemplo, pensa haver 
do mesmo modo uma rigidez que compromete de alguma forma o 
desenvolvimento da obra, embora esta esteja relacionada ao modo 
de ser em-si: 
 

A introdução de O Ser e o Nada, a partir da compreensão pré-
ontológica do ser do fenômeno, estabeleceu três de suas 
características: o ser é em-si, o ser é o que é, o ser em-si é. 

Acrescentemos logo que sobre esse ponto nós não saberemos 
mais nada, pois, mesmo sendo apresentado como provisório, este 
exame do ser do fenômeno é de certa maneira definitivo, e O Ser 

e o Nada não acrescentará nenhuma determinação nova ao longo 
de algumas seiscentas e cinquenta páginas que se seguem à 
introdução. Por outro lado, a elucidação do sentido do ser da 

consciência, e esta é a ambição primeira de O Ser e o Nada, é 
conduzida de maneira muito mais aprofundada13. 

 
 No entanto, o modo de ser da região ontológica que Sartre 
denomina de “em-si” está longe de ser evidente à compreensão. 
Para Claude Romano, ele é “mal definido”14; do mesmo modo que 
para Gerd Bornheim ele permanece “estranho”15.  

                                                            
10 Idem. L’Être et le Néant,  op. cit., p. 33. Sartre acrescenta que as informações dadas até então sobre 

os modos de ser para-si e em-si são ainda superficiais e incompletas.  

11 Ibidem, p. 37. 

12 DUFRENNE, Mikel. Jalons. The Hague: Martinus Nijhoff, 1966, p. 171.  

13 CABESTAN, Philippe. Sartre et la différence ontologique. Alter: Sartre phénoménologue, Dijon, 
n.10, p. 65-90, 2002, p. 76, grifo nosso. 

14 ROMANO, Claude. “L’ontologie sartrienne: réflexions sur son archè et son télos”. TAMBOURGI-
HATEM, N. (Org) Sartre sans frontières. Beyrouth: Université Saint-Joseph, 2007, p. 16. 

15 BORNHEIM, Gerd. Sartre. Metafísica e existencialismo. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 36. 
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 Na “Introdução”, a dita “má perspectiva” utilizada pelo 
autor para apresentar o para-si e o em-si corresponde a um 

modelo perceptivo (o ser do percipere e o ser do percipi). Tal 
escolha faz com que o em-si seja primeiramente descrito como 
sendo “o ser desta mesa, deste pacote de tabaco, da luminária, de 
forma mais geral do mundo que é implicado pela consciência”16. 
Com efeito, o modo de ser do em-si é um modo objetivo dado que 
sua lei de ser é o princípio de identidade, mas não podemos com 
isso dizer que o em-si corresponde sempre a um objeto que 
aparece à consciência perceptiva, visto que há modos de ser em-si 
que não se dão por este tipo de relação entre um sujeito e um 

objeto. É o que pode ser observado na definição sartriana do 
passado, por exemplo: ele é definido como sendo um em-si, mesmo 
que seu modo de ser não seja passível de ser percebido. Sendo 
assim, como pode o passado ser designado pelo autor como sendo 

um em-si se ele não consiste evidentemente num objeto percebido, 
o que é frequentemente tomado como paradigma de tal modo de 
ser, por vezes mesmo no sentido de uma realidade material? Por 
esta razão e em oposição às metáforas materialistas - dadas pelo 
próprio Sartre para se referir ao em-si 17  -, podemos dizer, 
juntamente com Coorebyter, que “o em-si não corresponde à 
esfera ôntica da matéria, em relação a qual seria necessário opor 
alguma forma de espírito: trata-se de um modo de ser 
fundamental que escapa a este dualismo clássico, como 
testemunha o fato de que o passado concerne o em-si enquanto 
que ele é o imaterial por excelência”18. Nota-se assim que tipos 
diferentes de modos objetivos são colocados sob esta mesma 

rubrica em-si. No caso do passado, ele só pode ser objetificado se 
tomado como tema de reflexão, enquanto que o passado como 

                                                            
16 Idem. L’Être et le Néant, op. cit., p 29.  

17 “O em-si não tem segredo: ele é massivo”, “[ele é] empastado (empâté) de si mesmo”; “ele é plena 
positividade”; “preenchido de si mesmo” Ibidem., p.32-33 passim.  

18 COOREBYTER, Vincent de. Sartre avant la phénoménologie : Autour de “La Nausée” et de la 
“Légende de la vérité”. Bruxelles: Ousia, 2005, p. 26. 
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estrutura ek-stática do para-si não pode ser objetificado e nem 
conhecido, ele apenas assombra (hante) o para-si, como um 

“fantasma de em-si”. Assim, poderíamos fazer desde já uma 
distinção de planos entre o modo em-si do objeto percebido e o 
modo em-si fantasmático do passado, o qual seria um modo já 
atravessado pela negatividade e que não se enquadraria mais na 
“plena positividade” da descrição inicial de tal tipo de ser. 
Diferentemente do em-si percebido, o em-si passado não é um 
objeto para a consciência:  

 
Assim, não há tese do passado e, no entanto, o passado não é 

imanente ao para-si. Ele assombra o para-si no momento mesmo 
em que o para-si se assume como não sendo tal ou qual coisa 

particular. Ele não é o objeto do olhar do para-si. Este olhar 
translúcido à si mesmo dirige-se, para além da coisa, rumo ao 
porvir. O passado, enquanto coisa que somos sem posicionar, 

enquanto aquilo que assombra sem ser percebido, está atrás do 
para-si, fora de seu campo temático, o qual encontra-se diante 
dele, como aquilo que ele ilumina19.  

 
 É possível notar nesta passagem a necessidade de se 
prestar a atenção nas especificidades dos diferentes modos de ser 
sob a mesma designação de em-si. Pode-se ainda observar que há 
uma dificuldade do próprio Sartre no que se refere às definições do 
passado como sendo um em-si, visto que ele diz ao mesmo tempo 
que “o passado que eu era […] é um em-si como as coisas do 
mundo 20”, ou seja, sem fazer a distinção que acabamos de 
sublinhar. Ou quando ele diz, após ter definido o modo de ser do 
passado como um em-si, que “Em certo sentido […] o passado que 

é ao mesmo tempo para-si e em-si se parece com valor ou o si 
[…]21”. Ora, em que sentido o passado em-si pode ser ao mesmo 

                                                            
19 Idem. L’Être et le Néant, op. cit., p. 176 (Trad. modificada). 

20 Ibidem, p. 151.  

21 Ibidem, p. 154, grifo nosso. 
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tempo para-si e em-si? Pergunta que vale, como a própria citação 
indica, para o que é então apresentado como sendo o “ser do 

valor”, que é uma das estruturas imediatas do para-si. Sartre 
define geralmente o valor como sendo um “em-si-para-si”, mas 
por vezes ele atribui o valor ao “si” e este ao em-si, como neste 
trecho: “O que falta ao para-si, é o si - ou si mesmo como em-si”22; 
“[o valor] é como o em-si ausente que assombra o ser para-si”23; 
para em seguida acrescentar: “Todavia, não se deveria confundir 
este em-si faltado com aquele da facticidade. O em-si da 
facticidade, no seu fracasso em se fundar, é reabsorvido em pura 
presença ao mundo do para-si. O em-si faltado, ao contrário, é 

pura ausência”24. Sem entrar nos detalhes que estão em jogo nesta 
afirmação, pois seria demasiado extenso, podemos apenas levantar 
a questão: há diferença entre modos de ser em-si? Como se dão 
estas diferenças sob uma mesma definição? Acrescente-se a isso 

que ao longo de O Ser e o Nada Sartre irá apresentar ainda outros 
modos de ser que não são exatamente “em-si”, mas são “sombras 
em-si”, “nada em-si”, “fantasma de em-si”. Todos estes pertencem 
a uma mesma categoria? Eles podem realmente ser 
compreendidos se mantivermos um dualismo rígido?  
 Tomemos agora o modo de ser para-si. O para-si é 
designado como o modo de ser da consciência. O que isto significa 
em termos sartrianos? Que o para-si é um ser em-si que foi 
afetado de negatividade. Como mencionamos há pouco, Sartre faz 
uso de metáforas materialistas para falar do em-si, posição que 
permanece agora, no momento de descrição do ato de nadificação 
do ser (denominado de ato ontológico), que é o surgimento do 

para-si: um ser que sofre descompressão, um buraco que se abre 
no ser, como um “verme no fruto”. Este momento dramático do 
“surgimento do para-si”, por sua vez, é algo da ordem do que ele 

                                                            
22 Ibidem, p.125.  

23 Ibidem, p.130.  

24 Ibidem, p.125. (Trad. modificada)  
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entende ser a “metafísica”, no sentido de algo que “acontece”, que 
responde à pergunta: por que há um para-si? Mas a ontologia não 

se ocupa deste surgimento porque ela simplesmente descreve este 
modo de ser “esburacado”. Sendo assim, o modo de ser do para-si 
é o de um em-si que se nadifica de modo que pensar um para-si 
fora desta nadificação do em-si, de fato, é uma abstração.  
 O para-si é, grosso modo, o termo que designa o “sujeito” 
sartriano. Todavia, não é somente para se referir ao “sujeito” que 
Sartre se utiliza do termo para-si. Este termo é empregado para 
falar de toda uma região ontológica do próprio para-si “sujeito”. 
Citemos brevemente as estruturas imediatas do “sujeito” para-si: a 

presença a si é uma estrutura para-si assim como o possível, mas a 
facticidade é o “em-si” que é nadificado e o valor “em-si-para-si”. 
Em suma, na descrição do próprio modo de ser do para-si 
“sujeito”, Sartre se utiliza de subestruturas que são “para-si” e 

outras que não o são. Já entrevemos aí uma primeira 
complexidade25. Em segundo lugar, as definições do modo de ser 
para-si valem para todas as categorias designadas como “para-si”? 
Isto também não é claro. O que caracterizaria o para-si? Todas as 
estruturas imediatas estão implicadas em cada subcategoria 
denominada de para-si? Uma das caraterísticas do para-si em 
oposição ao em-si é a de ser uma região consciente de si como 
“presença a si”, o que em termos sartrianos pode ser também 
designada pela ideia de translucidez. Sendo o valor um “para-si-
em-si”, ele seria consciente de si e não consciente de si ao mesmo 
tempo? Traria ele alguma opacidade para o campo translúcido ? A 
saída de Sartre, assim como na “Conclusão”, é a de dizer que ele é 

um ideal, logo, uma síntese impossível entre dois contraditórios. 
Mas o valor possui uma realidade concreta justamente por ser uma 
estrutura do para-si, sem a qual não se pode compreender, no 

                                                            
25 Em um dado momento, Sartre chega a identificar ainda “para-si” e “vivência”: “Concretamente, 

cada para-si (Erlebnis) particular é falta de certa realidade particular e concreta cuja assimilação 
sintética o transformaria em si ”. (Ibidem, p. 132). 
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quadro desta ontologia, o sentido do desejo. Assim, ao invés de 
dizer que o valor é “para-si-em-si”, melhor seria dizer que este 

modo de ser não é nem para-si nem em-si. Trata-se de uma 
virtualidade concreta que indica uma síntese impossível das duas 
regiões de modo que desde já vislumbramos uma região que não se 
enquadra exatamente no dualismo.  
 Estas problematizações das definições oferecidas pelo autor 
para os modos de ser para-si e em-si podem parecer resultar, 
finalmente, na deflagração de sua falta de rigor. No entanto, 
cremos que elas indicam, na verdade, um caminho de leitura que 
não parte de um dualismo rígido e que não se restringe 

exclusivamente nas indicações dadas na “Introdução”. Por esta 
razão, apresentaremos brevemente a seguir dois pontos de 
oposição à leitura dualista. Este pontos tem por objetivo mostrar 
que esta complexidade na qual os termos de um possível dualismo 

em Sartre estão envoltos revelam a riqueza que escapa à restrição 
de uma leitura centrada no dualismo entre para-si e em-si. O 
primeiro ponto diz respeito a uma contestação direta a esta divisão 
enquanto o segundo procura apontar os modos de ser que não se 
enquadram em tal restrição. 
 
1) Para-si e em-si, de fato um dualismo?   
 
 Desde de 1945, Merleau-Ponty apontava o caráter antitético 
da ontologia sartriana, como mencionamos acima. As 
consequências desta posição já aparecem na Fenomenologia da 
percepção, mesmo se neste período há ainda afinidade entre o 

pensamento dos dois autores. Merleau-Ponty escreve nessa época: 
“Precisamos colocar em questão a alternativa do para-si e do em-si 
que rejeitava os ‘sentidos’ ao mundo dos objetos e liberava a 

subjetividade como não-ser absoluto de toda inerência corporal”26. 
Esta passagem é bastante significativa da crítica que acompanhará 

                                                            
26 MERLEAU-PONTY, Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 2014, p. 258. 
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o percurso merleau-pontyano até o fim de sua vida. Em O Visível e 
o Invisível, o autor desenvolve uma elaborada oposição ao 

dualismo sartriano, evidenciando mais uma vez suas 
consequências filosóficas: 
 

É por esta intuição do Ser como plenitude absoluta, e por uma 

visão do nada purificado de tudo aquilo que nós misturamos a 
ele, que Sartre pensa dar conta de nosso acesso primordial às 
coisas […]. A partir do momento onde eu me considero como 

negatividade e o mundo como positividade, não há mais 
interação […] Nós somos e permanecemos estritamente opostos e 
estritamente confundidos precisamente porque não somos da 

mesma ordem.27 

 
 As duas passagens mostram a continuidade na crítica de 
Merleau-Ponty a Sartre no que diz respeito ao dualismo entre 

sujeito e mundo, consequente da divisão estabelecida em O Ser e o 
Nada entre para-si e em-si. Sendo o para-si “pura negatividade” e 
o em-si “pura positividade”, não há interação ou mistura, de modo 
que não há finalmente qualquer aderência do sujeito ao mundo. 

Neste sentido, se quisermos minimamente contestar o dualismo, 
faz-se necessário mostrar uma ligação entre os modos de ser que 
não seja puramente lógica, mas existencial e concreta. Esta ligação, 
contrariamente ao que pressuporia o dualismo, é a facticidade do 
para-si, na medida em que ela atesta uma “comunidade 
ontológica” entre os dois modos de ser, impedindo que o para-si 
seja efetivamente um “puro nada”, tal como o pensa Merleau-
Ponty. A facticidade é uma das estruturas imediatas do para-si, que 
diz respeito ao fato de o para-si ser, na verdade, um em-si que 

sofre nadificação. O ponto importante que esta estrutura evidencia 
é que o ato de nadificar se dá necessariamente a partir do ser, de 
modo que não há negação “do nada”; o nadificar é sempre uma 
negação do ser. Nesta linha de pensamento, se o para-si é um ser 

                                                            
27 Idem. Le Visible et l’Invisible, op. cit., p. 77. 
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que se nadifica, o ser que sofre a nadificação é o seu próprio. Do 
mesmo modo que podemos afirmar do em-si que ele é, pode-se 

afirmar que o para-si é, mas ele é nadificando seu ser, dado que o 
para-si é um “em-si nadificado28”: “É esta facticidade que permite 
dizer que ele [para-si] é, que ele existe, embora não possamos 
jamais realizá-la e que nós a apreendemos sempre através do para-
si”29, diz Sartre. Tudo se passa como se o em-si, pelo “ato 
sacrificial” que é a nadificação de si, se “degradasse” em para-si a 
partir de um esforço em ser seu próprio fundamento e a fim de 
escapar de sua contingência original 30 . Se o nada é 
necessariamente “nada de ser”31, vale repetir, há de haver um ser 

que, em seu bojo, sustenta o ato de perpétua nadificação que é o 
ato ontológico. O ser para-si é assim, segundo Sartre, um ser que é 
a própria nadificação de si mesmo, como um em-si corroído pelo 
nada que se degrada em para-si. Neste sentido, a facticidade do 

para-si se revela como uma estrutura que coloca em questão o 
dualismo radical que presume o em-si como sendo outro ou oposto 
ao para-si. A este respeito, escreve Coorebyter: 

 
Isto significa que o para-si não é o Outro do em-si, seu exato 
oposto, muito pelo contrário: o para-si é o próprio em-si que se 

faz outro de si em seu bojo, que se afeta de nada em seu coração, 
‘como um verme’, por um gesto inexplicável e contingente que 
Sartre chama de ato ontológico e que despressuriza o em-si do 

interior […] a facticidade consagra o insuperável pertencimento 
do para-si ao mundo comum do em-si. De fato, o para-si aparece 
no coração do em-si por um gesto de diferenciação radical: do 

simples fato de não ser mais o próprio em-si, mas consciência 
(de) si como consciência do em-si, o para-si faz aparecer o em-si 

sob seu olhar e se descobre outro, revelante ao invés de revelado. 
Mas resta que o para-si, que está então na origem de seu próprio 

                                                            
28 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit., p.118-9. 

29 Ibidem, p.119. (Trad. modificada) 

30 Ibidem, p.118. 

31 “o nada […] só pode ter uma existência emprestada: é do ser que ele tira seu ser”. (Ibidem, p. 51). 
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nada, não está na origem de seu ser, sem o qual ele seria causa 
sui e escaparia à facticidade.32 

  

 O para-si pode então ser compreendido em seu processo de 
diferenciação, que é nadificação incessante do em-si que ele é. A 
facticidade do para-si garante portanto que a negação de si seja 
sempre de seu próprio ser, o que faz do para-si um ser que “é o 
que não é e não é o que é”, e não simplesmente “não é”, ou seja, 
não se trata de uma negatividade purificada.  
 
2) Multiplicidade de modos de ser  
 
 A dificuldade na clareza das definições do modos de ser 
para-si e em-si, assim como a não observação da “comunidade 
ontológica” dada pela estrutura da facticidade do para-si apontam 

brevemente para os problemas de uma leitura dualista. Não são 
tanto os problemas que parecem restringir a leitura da obra em 
questão, mas sobretudo os limites, no sentido do que este tipo de 
leitura não permite ver as inúmeras descrições que Sartre realiza 

de outros modos de ser que não se encaixam estritamente nesse 
par. Além disso, se tomarmos como referência a crítica de 
Merleau-Ponty à ontologia sartriana, o dualismo entre para-si e 
em-si implicaria sobretudo a não ligação entre ser e nada. Não 
temos como desenvolver aqui as consequências e os 
desdobramentos da equivalência feita pelo autor de O Visível e o 
Invisível entre para-si e nada/ em-si e ser33, por isso foi possível 
apenas indicar brevemente acima que o ponto de contestação desta 
equivalência encontra-se na estrutura da facticidade. De todo 

modo, o que nos interessa evidenciar por fim é o fato de que há 

                                                            
32 COOREBYTER, Vincent de. “L’Être et le néant, ou le roman de la matière ». Les Temps Modernes, 

Paris, n. 667, p.1-11, 2012, p. 8. (grifo nosso). Ver também: COOREBYTER de, Vincent. L’être du 
néant, op. cit., p. 359. 

33 Este problema e suas consequências são tratados em minha tese de Doutorado: “A Hantologie de 
Sartre: sobre a espectralidade em O Ser e o Nada”.  
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outros modos de ser que contestam não somente a primeira e mais 
clássica divisão entre para-si e em-si como também a separação 

entre ser e nada. Por esta razão, percorreremos por alto alguns 
modos que demonstram esta não restrição ao quadro dualista, sem 
poder nos aprofundar na descrição de cada um deles, buscando 
apenas demonstrar a existência de uma tal multiplicidade que 
exige outro tipo de leitura.  
 Um primeiro modo, já mencionado acima, é também uma 
estrutura imediata: o ser do valor, descrito como sendo um “em-si-
para-si”. Sartre justifica esta descrição como um ideal impossível, 
mas o valor é uma estrutura do próprio modo de ser do para-si e 

não pode ser considerado como um tipo de realidade, ou 
irrealidade, exterior a este. Os modos que aparecem no capítulo 
sobre “A transcendência” também são significativos da não cisão 
entre ser e nada. A temporalidade mundana, qualificada por Sartre 

de “temporalidade fantasma”, não é nem a temporalidade do para-
si, nem do em-si: “a temporalidade, enquanto apreendida 
objetivamente é, portanto, um puro fantasma, pois ela não se dá 
como temporalidade do para-si, nem como temporalidade que o 
em-si tem de ser”34. Esta temporalidade fantasma é se dá ao para-
si sob uma perspectiva instantaneísta - como sucessão de unidades 
temporais sob o modo da identidade do em-si -, embora seja 
produzida por nadificações. Por esta razão, não podemos 
simplesmente descrever tais unidades temporais como ser em-si 
stricto sensu - o qual é independente de uma nadificação -, devido 
ao fato de que estas se caracterizam pelo modo de ser contraditório 
(relativamente a um quadro dualista), de um nada 

substancializado que Sartre chama de “em-si fantasma 
(fantôme)” 35 . Do mesmo modo, o espaço, compreendido 
quantitativamente, é composto de unidade espaciais que são “nada 

                                                            
34 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit, p. 242. (Trad. modificada) 

35 Ibidem.  
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(néant) em-si separando os isto (ceci)”36. O “isto”, por sua vez, é a 
forma como um objeto se dá na percepção através de estruturas de 

desvelamento do mundo, que são tipos de ausências que permitem 
que algo apareça como presente37. 
 Desde que nos atentamos para os modos de ser que não se 
limitam ao dualismo, uma diversidade de modos aparecem. Se ser 
e nada fossem de fato excludentes, se não houvesse modos 
intermediários entre para-si e em-si, o que dizer do que Sartre 
caracteriza como sendo o objeto psíquico, por exemplo? Que é 
qualificado de um “quase-objeto”38, uma sombra? Este é produzido 
pelo que o autor entende como reflexão impura, um modo de 

reflexão que busca objetivar o sujeito para si mesmo. Neste 
movimento, cria-se objetos psíquicos, que são sombras de em-si, 
ou um reflexo de si como se fosse um em-si. A constituição de 
objetos psíquicos ocorre simultaneamente à constituição de uma 

temporalidade psíquica que participa “ao mesmo tempo do em-si e 
do para-si” 39 . O psiquismo é caracterizado assim pela 
concomitância dos modos, ou seja, num certo sentido poderíamos 
dizer que o objeto psíquico é composto de para-si e em-si, pois ele 
é um para-si objetivado, mas isso faz com ele resulte num modo 
que é, finalmente, nem um nem outro. O fato importante a ser 
observado é que isto não faz do psíquico uma realidade falsa, que 
não possui um estatuto ontológico digno de ser considerado 
relevante na dinâmica da obra. Sartre ressalta que “embora 
virtuais, [os objetos psíquicos] não são abstrações”40 - de modo 
que “esse mundo fantasma existe como situação real do para-si”41.  

                                                            
36 Ibidem. 

37 Ibidem, p. 235. 

38 Ibidem, p. 190. 

39 Ibidem, p. 202. 

40 Ibidem, p. 198.  

41 Ibidem, p. 205. 
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 Por fim, o limite do quadro dualista fica ainda mais 
evidente se tomarmos como base a região ontológica que é 

designada de “para-outro”. A respeito do “ego-para-outro”, por 
exemplo, Sartre chega a afirmar que seu modo de ser não é em-si 
nem para-si:  
 

No entanto, este limite fora de alcance que é meu Eu-objeto não é 

ideal: é um ser real. Este ser não é em-si, porque ele não é 
produzido na pura exterioridade de indiferença; mas tampouco é 
para-si, porque ele não é o ser que tenho de ser nadificando-me. 

Ele é, precisamente, meu ser-para-outro, este ser rasgado entre 
duas negações de origem oposta e de sentido inverso […]42.  

 

 Nem em-si, nem para-si, o para-outro ultrapassa o 
dualismo43? Entrevemos assim a complexidade do problema a 
partir de uma série de ambiguidades que indicam que se nos 

ativermos a um dualismo rígido como base da ontologia sartriana, 
este nos limita na tarefa de  compreendê-la em sua complexidade, 
na medida em que encontramos em tal ontologia uma 
multiplicidade de modos de ser que não se restringem ao dualismo 
inicialmente esboçado. Além disso, parece-nos que os termos para-
si e em-si são utilizados em contextos diversos para designar 
realidades diferentes. Em outras palavras, se nos restringirmos à 
leitura clássica dualista, reduziremos toda complexidade dos 
modos de ser da ontologia sartriana a combinações de uma mesma 
base que, como vimos, não é tão segura assim; se, ao contrário, 
não nos apoiarmos nesta base inicial como um verdadeiro 

dualismo rígido, visto que ela mesma é mal definida e cambiante, 

torna-se possível realizar outra leitura capaz de apreender a 

                                                            
42 Ibidem, p. 326,  grifo nosso. 

43 Sartre chega a admitir, em um momento, três modos de ser: “[…] com efeito, nos perguntávamos, 

no início deste trabalho, sobre as relações do para-si com o em-si; mas aprendemos agora que nossa 
tarefa é mais complexa: há relação do para-si com o em-si em presença do outro. Quando houvermos 

descrito este fato concreto, estaremos ao ponto de concluir sobre as relações fundamentais destes 

três modos de ser e talvez poderemos iniciar uma teoria metafísica do ser em geral”. (Ibidem, p. 401, 
grifo nosso). 
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multiplicidade de modos de ser e com isso a riqueza da ontologia 
sartriana.  
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A (in)humanidade do mundo na 
filosofia de Sartre 

Helen Aline dos Santos Manhães1 
 

“Assim, à nossa certeza interior de sermos 

‘desvendantes’, se junta aquela de sermos 

inessenciais em relação à coisa desvendada”.2 
 
Sartre concede ao homem grande poder ao entregar-lhe em 

mãos a responsabilidade pela construção de sua existência. Para 
ele, trata-se de partir sempre de uma premissa fundamental: o 
homem é liberdade, é aquilo que fizer de si. Tais ideias, sintetizadas 
na conferência O existencialismo é um humanismo, expressam bem 
o teor humano que o filósofo confere à existência. Se o homem é o 
ser que dá sentido aos seus arredores e a si mesmo enquanto 

existe, isto é, se é o ser para o qual “a existência precede a 

essência”3, fica claro sua primazia na consideração do real. 
No entanto, esta liberdade descrita é de caráter existencial e 

pressupõe um âmbito mais primitivo no qual se justifique esta 
“potência significadora” do homem.4 É preciso distinguir o viés 
pelo qual se considera a questão, qual seja, acerca do estatuto do 
mundo, e ultrapassar o aspecto existencial-psicológico rumo ao 
ontológico. É ao nível do ser que se deve fundamentar o papel do 
homem na construção do sentido do mundo. O ser da realidade 
humana, o ser dos objetos do mundo e a relação essencial entre 
ambos devem ser investigados. Assim, o propósito central deste 

                                                            
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Filosofia (UFSC) 

2 SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? São Paulo: Ática, 1989, p. 34. 

3 Idem. O existencialismo é um humanismo. 3a edição. Coleção Os pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1987, p. 11. 

4É no mínimo curioso (mas não por acaso) que em uma obra de ontologia tão extensa como O ser e o 

nada apenas algumas páginas – cerca de dez – sejam destinadas a tratar do ser-em-si. Afinal, este é o 
ser das coisas do mundo, do que se chamaria mais propriamente de realidade quando se fazem 

questões básicas da ontologia como ‘o que há?’, ‘qual o modo de ser disto que há?’, etc. Todo o 

restante da obra visa elucidar um segundo modo de ser, que concerne à realidade humana, na 
medida em que esta seja fundamental na consideração do que há. 
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trabalho é analisar o alcance e as implicações da seguinte sentença 
sartriana: “o mundo é humano, mas não antropomórfico”5. Eis um 

dos desafios a se enfrentar: remeter o sentido do existente 
fundamentalmente ao homem, sem fazer do mundo algo criado 
para o homem. 

Tendo esboçado o intuito geral do trabalho, destaca-se os 
seguintes passos, correspondentes ao percurso argumentativo: (1) 
estabelecer os pressupostos ontológicos que sustentam a existência 
do fenômeno como a relação original das duas regiões do Ser em 
geral: o ser e o não-ser, o em-si e o para-si; (2) descrever a 
estrutura interna da subjetividade a partir da negação, 

fundamentando sua transcendência em diversas acepções – 
presença a si, desejo de ser, temporalidade; (3) investigar as 
qualidades objetivas do fenômeno reveladas pelo para-si; (4) 
analisar o projeto-de-si como elemento iluminador e reunidor do 

sentido do mundo, a partir do qual se constituem as relações 
existenciais6. 

 
Do fenômeno ao ser 
 

É corrente afirmar que um dos principais méritos da 
fenomenologia reside na superação do embate entre o realismo e o 
idealismo, e podemos ver este mesmo intuito na ontologia 
sartriana, já na introdução de sua principal obra, O ser e o nada. A 
preocupação inicial do filósofo é determinar o fundamento da 
objetividade do existente. “Sartre quer evitar a cisão, de tipo 
kantiano, entre o ser e o fenômeno, e o subsequente abandono do 

                                                            
5 SARTRE, Jean-Paul. Verdade e existência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 73. Por certo, não 

se trata de uma frase apenas, mas de todo o sentido implícito nela, de toda uma concepção acerca da 
existência, de uma tese ontológica que a fundamenta.  

6Pode-se dizer que há três relações fundamentais da consciência: relação a si, relação ao mundo 

(transcendência) e relação ao Outro (para-outro). Propositalmente, o terceiro termo recebe pouca 

ênfase nesta pesquisa e aparecerá apenas no quarto capítulo como um dos aspectos da facticidade do 
para-si. 
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fenômeno a si mesmo”.7 Por outro lado, também pretende “salvar 
o ser das amarras do subjetivismo, (...) atingir a afirmação de uma 

existência objetiva plenamente estabelecida”. 8  Considerar o 
fenômeno como o lugar da investigação filosófica é incuti-lo de 
consistência. A premissa do fenômeno substitui uma série de 
dualismos que expressaram a busca pelo ser do real, dualismos 
estes que fundaram dois âmbitos de natureza contraditória: o da 
ilusão e o da verdade, da aparência e da essência, do finito e do 
infinito. Todavia, Sartre restitui a dignidade do fenômeno. 
Considera este como um indicativo de si mesmo, que revela sua 
essência na razão da série de suas aparições. A própria essência do 

existente torna-se uma aparição. Eis que já não há uma verdade 
escondida da coisa, a ser encontrada após se retirar as falsas 
camadas da aparição. Dito isto, questiona-se: tudo é fenômeno? 
Tudo que há é uma aparência do objeto intencional? Parece que 

não. Eliminar o dualismo ser-aparecer não significa resvalar na 
pura aparição sem fundamento.  

 
O ser do fenômeno, embora coextensivo ao fenômeno, deve 

escapar à condição fenomênica – na qual alguma coisa só existe 
enquanto se revela – e que, em conseqüência, ultrapassa e 
fundamenta o conhecimento que dele se tem.9 

 
Deve haver um ser do fenômeno que se mostra à consciência 

– também como fenômeno –, já que dele se pode falar. Mas, é 
preciso fazer uma distinção essencial entre o ser do fenômeno e o 
fenômeno de ser. Há o fenômeno que me aparece como mundo e, a 
partir dele, posso questionar seu ser. No primeiro caso, trata-se de 

visar o mundo; no segundo, de fazer surgir o fenômeno de ser, que 

                                                            
7 BORNHEIM, Gerd. Sartre - metafísica e existencialismo. São Paulo: Perspectiva, 2011, pp. 28-29. 

8 Ibidem. 

9 SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo 
Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 20. 
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é o modo pelo qual o ser me aparece.10 A consequência se impõe: 
ou se remete ao infinito a necessidade de um novo ser que 

fundamente o fenômeno de ser, ou todo o sistema permanece 
suspenso em uma aparição – já que não se saiu do fenômeno. 
Neste caso, regressa-se à sentença de Berkeley “ser é ser 
percebido”11 e a questão metafísica sobre o fundamento do real 
desloca-se ao plano epistemológico da natureza do conhecimento. 
A solução sartriana é remeter o fenômeno (ser percebido) e o 
perceber àquele que percebe, pois este seria o único fundamento 
possível que não se reduziria ao conhecer.  
 

E assim o ser-fundamento do percipere e do percipi deve escapar 
ao percipi: deve ser transfenomenal (...) O percipi remete a um 
ser que escapa às leis da aparição, desde que esse ser 

transfenomenal seja o ser do sujeito. Assim, o percipi remeteria 
ao percipiens – o conhecido ao conhecimento e este ao ser 
cognoscente enquanto é, não enquanto é conhecido, quer dizer, à 

consciência12. 

 
Assim, o primeiro ser transfenomenal com o qual se depara 

é o ser da consciência, pois constitui o outro polo essencial do 
fenômeno: tudo que se mostra, mostra-se a alguém. E logo fica 
claro o privilégio que se dá ao ser do cognoscente, pois é aquilo que 
não necessita, primeiramente, ser conhecido para ser apreendido, 
rompendo a primazia do conhecimento. 

A minúcia que permite a Sartre retirar-se (de vez) do terreno 
do idealismo e alcançar alguma camada de ser é o cogito pré-

reflexivo. Esta noção introduz no cogito cartesiano uma instância 

prévia à reflexão, que constitui o próprio ser da subjetividade. Esta 

consciência, que não é conhecimento, tem por lei a pura 
consciência (de) si como consciência do mundo. O enriquecimento 

                                                            
10 Cf. Ibidem, introdução. 

11 Ibidem, p. 21. 

12 Ibidem. Percipi: ser percebido. Percipere: perceber. Percipiens: aquele que percebe. 
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imediato que a consciência não-tética de si traz à elucidação do 
fenômeno é apontar para um ser que não ela mesma. Se ela é 

consciência (de) si como conhecimento do mundo, eis que o objeto 
encontra-se fora, não pode ser reduzido à interioridade do sujeito. 
É o que expressa a intencionalidade, conceito husserliano: “toda 
consciência é consciência de alguma coisa.”13 Tal conceito implica, 
de acordo com a apropriação feita por Sartre, o vazio de conteúdo 
próprio à consciência e, portanto, a necessidade de surgir em 
relação a um objeto que ela não é e que não depende da 
subjetividade para ser. 

 

A consciência e o mundo são dados de uma só vez: por essência 
exterior à consciência, o mundo é, por essência, relativo a ela. (...) 

Conhecer é ‘explodir em direção a’, (...) [ir] para além de si, em 
direção ao que não é si mesmo, para perto da árvore e no entanto 
fora dela, pois ela me escapa e me rechaça e não posso me perder 

nela assim como ela não pode se diluir em mim: fora dela, fora de 
mim.14 [grifo acrescentado] 
 

Tem-se, então, no terreno da ontologia, duas regiões do ser. 
De um lado, o em-si, enquanto ser das coisas, é definido como 
identidade absoluta a si, como aquilo que é o que é: não comporta 
alteridade ou diferença, é apenas uma massa de ser opaca, que está 
para além da afirmação ou negação, apenas é. De outro lado, há o 
para-si como um acontecimento absoluto que advém ao ser: este 
surge a partir do em-si e contra este, como negação. Se o ser-em-si 
é pura identidade consigo mesmo, o ser-para-si vai na direção 
oposta: é a diferença, a separação absoluta em relação a si mesmo, 
expressa em termos de negação. O para-si é o ser que se determina 

a existir enquanto nega para si a densidade de ser das coisas do 
mundo. Temos, assim, com estas definições, uma distinção 

                                                            
13 Ibidem, p. 22. 

14 Idem. “Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”. Situações I: 

crítica literária; tradução de Cristina Prado; prefácio de Bento Prado Jr. São Paulo: Cosac Naify, 2005, 
p. 56. 
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essencial: aquela entre ser e existir. É preciso partir do concreto, o 
que, levando isto a sério, significa considerar o para-si como o 

fundamento máximo, se não em relação ao ser, mas sim em 
termos de existência. A distinção fundamental entre “ser” e 
“existir” está diretamente relacionada a uma outra: 1) 
ontologicamente, o ser é consistente e fundamento do para-si; 2) 
fenomenologicamente, o para-si é que fundamenta tudo que há, 
que traz à tona a existência do mundo, do fenômeno em geral e do 
próprio fenômeno de ser. O em-si só tem prioridade ontológica 
como fundamento em relação ao ser15. Mas é o para-si, como 
acontecimento absoluto e concreto em um mundo (que, aliás, é o 

próprio para-si quem faz haver), que é fundamento e fonte de toda 
existência, sentido e totalidade. Queremos mostrar que o acento 
maior da filosofia sartriana localiza-se na diferença, no separado, 
porque é de dentro deste âmbito que o idêntico pode haver, existir. 

Tal como Moutinho aponta a respeito de Sartre: 
 
Mas sua objeção (...) consiste em exigir de Descartes aquilo que 
ele parece não poder dar: uma finitude sem referência ao infinito. 

(...) Eis aí o que vai interessar a Sartre: não apenas a 
negatividade, mas também um certo traço que Descartes 

‘sublima’ em Deus, pois Sartre procura no sujeito não apenas um 
ponto de partida, não o primeiro elo na cadeia de razões, mas, 
muito além disso, o próprio absoluto. O que visa Sartre aqui é 

nada mais, nada menos que, por uma estranha reviravolta, 
mostrar a negatividade, a nadificação, como produtora.16 
 

Os caminhos aparentemente incompatíveis de Sartre, então, 
começam a se justificar: assume que a concretude do fenômeno é o 

ponto inicial e deve sempre permanecer em vista, mas não 
prescinde de uma fundamentação em relação ao ser, pois entende 

                                                            
15 Na medida que o para-si é nadificação do ser, a relação primeira é a relação-nula ou identidade. 

Mas esta relação só existe pelo para-si. Cf SARTRE, O ser e o nada: ensaio de ontologia 
fenomenológica, op. cit., p. 238. 

16 MOUTINHO, Luis Damon Santos. “Negação e finitude na fenomenologia de Sartre”. Discurso, nº 
33. São Paulo, 2003, p. 105-52, p. 115. 
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que a aparição não pode se sustentar por si. O vivido deve 
fundamentar-se em algo que o ultrapassa e o garante. O sujeito se 

funda na subjetividade e o fenômeno é revelado como o correlato 
na existência da relação ontológica entre ser e nada. E a descrição 
do ser do sujeito como cogito pré-reflexivo garantiu, ao remeter 
para fora de si, o que Sartre queria desde o início: a objetividade do 
ser independente do subjetivo. O ser, por si mesmo, é, apenas não 
existe, não sabe de si. 
 
A centralidade do negativo na constituição do para-si 

 

Para entender o papel originário do para-si no surgimento 
do mundo devemos analisar suas estruturas desde a perspectiva da 
negatividade, visto que é ela, entendida como um buraco na 
plenitude de identidade do ser, que fundamenta toda relação que se 

possa conceber. Temos, assim, como ponto de partida, a noção de 
presença17. Toda presença a implica separação. O que significa que 
o para-si é o ser que, separado de si mesmo, existe presente a si. 
Mas o que é que separa o para-si de si? Não pode haver a 
introdução de um elemento exterior: há uma unidade indissolúvel 
no seio do para-si que mantém esta separação de si consigo 
mesmo. Caso contrário, ele se dissolveria em dois em-si e recairia 
na plena positividade. O que o separa de si é o nada enquanto 
negação absoluta de identidade, “um nada” que lhe é íntimo e que 
o motiva, em seu ser, a ser este desencontro perpétuo de si. 

Sartre ilustra o suposto processo de nadificação que 
originaria o para-si18. Tratar-se-ia de uma espécie de degradação 

do em-si que, buscando fundamentar seu próprio ser, perde-se em 
para-si, faz surgir o não-ser no mundo. O único modo de escapar à 
indiferença do idêntico é degradar esta plenitude a partir de um 

movimento de negação desta positividade. É nesta medida que se 

                                                            
17 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica, op. cit., p. 125. 

18 Cf. ibidem, pp. 130-132. 
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pode afirmar que o para-si é fundamento de seu próprio nada, 
porque é internamente que sustenta o nada de seu ser a partir da 

negação da identidade do em-si. Este em-si nadificado pelo para-si, 
no entanto, não é uma massa de ser qualquer. O em-si que o para-
si nega para surgir e se manter no ser o acompanha sempre e lhe é 
íntimo: trata-se precisamente do si. 

Este processo de nadificação do ser exige que o para-si exista 
sob o modo de falta de. Toda falta exige, necessariamente, três 
componentes: o que falta (ou o faltante), o que de fato há (o 
existente) e a totalidade rumo à qual se dirige o olhar que 
presencia a falta, totalidade esta que constituiria uma existência 

plena (o faltado). “Todo faltante falta sempre a... para... E o que é 
dado na unidade de um surgimento primitivo é o para, concebido 
como não sendo ainda ou não sendo mais, ausência rumo à qual se 
transcende” 19 . Só que a totalidade que o para-si persegue é 

justamente um si-mesmo ideal que seria o para-si, ao modo do em-
si, se pudesse coincidir consigo mesmo – ou seja, o em-si-para-si, 
um ser causa de si mesmo, uma impossibilidade de partida. 

O modo de ser da consciência, à distância de si, levou à 
estrutura do desejo como uma falta íntima de seu próprio ser, 
relação do para-si com um ser que tem-de-ser e que lhe confere 
seu sentido. Esta relação só pode ser estabelecida no bojo da 
liberdade humana. Sartre denomina circuito de ipseidade esta 
remissão do existente àquilo que lhe falta, aos seus possíveis. 
Sendo, originariamente, relação ao ser em-si (nadificação), 
ultrapassa este ser pleno pelo qual se faz a si mesmo como 
negação, rumo também a um em-si, mas um em-si ausente e 

marcado pela transcendência do para-si (valor). Este em-si 
transcendente, que é o em-si da nadificação dado como presença 
do para-si ao ser e que se revelará depois como facticidade, é o 

mundo. Mundo e consciência perfazem um circuito, sendo a 
projeção de seu ser ausente aquilo que amarra o todo, a partir de 

                                                            
19 Ibidem, pp. 138-139. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 301 

 

mesclas de ser e não-ser, sobre o ultrapassamento do que é e 
visando o que não é. 

Neste mesmo sentido, temos uma terceira dimensão do 
para-si que se sustenta na negação: é a temporalidade20. Ao 
substituir a noção de tempo por temporalidade, temos uma 
totalidade das três dimensões temporais – presente, passado e 
futuro -, tornando-as relativas umas às outras. O passado, por 
exemplo, não é um fato impessoal suspenso em um tempo 
universal. Ele é relação interna a um presente que o reconhece 
como sendo si mesmo e não o sendo ao mesmo tempo. Toda 
relação temporal depende de uma relação ek-stática de um ser que 

tem por lei ser testemunha de si mesmo. Trata-se sempre de uma 
relação interna entre dois seres, estendida a partir de um deles em 
direção ao outro e reunindo o outro a si, ainda que como um 
negado. Os objetos, por si mesmos, não têm passado nem futuro, e 

tampouco são presentes uns aos outros. O presente universal é 
pura afirmação de ser. É preciso que o para-si seja presente a esta 
mesa e a esta cadeira para que elas sejam copresentes21, isto é, se 
façam presentes ao mesmo tempo e a uma mesma presença. Entre 
elas, no entanto, permanece uma indiferença de exterioridade. Por 
si mesmas, nenhuma das duas poderia estabelecer relação com a 
outra porque desconhecem toda alteridade. No caso do passado, 
por exemplo, o ser que é para si mesmo seu próprio passado, o 
para-si, é que pode trazer ao ser o passado de um acontecimento 
ou de um objeto, na medida em que o insere em seu próprio 
passado. 

O futuro parece ser uma dimensão privilegiada da 

temporalidade. “Não há momento de minha consciência que eu 
não seja igualmente definido por uma relação interna com um 
futuro (...). A finalidade é a causalidade invertida.”22 À medida que 

                                                            
20 Cf. ibidem, p. 158. 

21 Cf. ibidem, 175-176. 

22  Ibidem, p. 179. 
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o presente é duplamente fuga, do ser ao qual é presente (em-si) e 
do si-mesmo que tem-de-ser (seu passado), é concomitantemente 

fuga a... Ao que? A seus possíveis como o ser que tem-de-ser para 
coincidir consigo mesmo, para ser plenamente o que é. Surge 
assim um ser Para-além da pura afirmação de ser que se encontra 
na Presença, um ser que tem na possibilização do para-si seu 
fundamento. É existindo a partir do futuro que significo o ser 
presente e o confiro falsos ek-stases que não teria se não fosse a 
consciência: eis que surgem as potencialidades dos objetos. 

A diferença fundamental que separa o passado e o futuro do 
presente é uma diferença de natureza e não de conteúdo. Se eu 

pudesse ser meu passado ao invés de ter-de-sê-lo, toda a presença 
do para-si, a si e ao ser, se anularia para dar lugar ao pleno ser, à 
pura facticidade que sou. Eu seria reunido à minha essência, isto é, 
a esse ser coagulado que se refere a mim; eu me identificaria a ela 

e deixaria de ser enquanto para-si. É o que ocorre na morte, 
quando a vida de possibilidades da consciência se esvanece, 
reduzindo o para-si ao em-si que foi. Diz Sartre, citando Malraux: 
“O que há de terrível na Morte é que transforma a vida em 
Destino”23. Destino: aquilo que tem de ser sem possibilidade de não 
ser: o passado. Por outro lado, em relação ao futuro, se pudesse 
alcançá-lo, realizaria o Si que vislumbro como sentido de meu 
presente e, no ato mesmo de concretizá-lo, me extinguiria como 
para-si. Ser de modo pleno meu futuro é anular a projeção 
perpétua que sou rumo a um ser ideal que é, no fim, eu mesmo ao 
modo da identidade. A vida da consciência depende de seu fracasso 
em realizar seu ser, suprir seu desejo. 

 
Das qualidades objetivas do ser 

 

Se a consciência permanece límpida, pois se define pela 
negatividade radical da coisa, nada acrescenta de determinação 

                                                            
23 Ibidem, p. 164. 
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positiva a si mesma. Ela é esse puro nada onde o ser se revela 
como coisa24. Sendo assim, pergunta-se a Sartre: de onde vêm 

estas determinações do existente fenomênico se não são próprias 
do em-si – que apenas é o que é, não admitindo nenhuma outra 
determinação a não ser a da identidade – e se, por outro lado, o 
para-si nada é, tendo como “realidade última” ser uma negação tão 
radical, do objeto e de si mesma, que não tem fundo, não tem ser 
algum? O que quero dizer é: qual é a origem desses modos de 
contornar o ser e constituir o mundo se não há sequer categorias 
que se possa atribuir à consciência? 

 

Significa que o fenômeno original do conhecimento nada 
acrescenta ao ser e nada cria. Por ele o ser não é enriquecido, pois 

o conhecimento é negatividade pura: faz somente com que haja 
ser. Mas esse fato do ‘com que haja ser’ não é uma determinação 
interna do ser – que é aquilo que é -, e sim da negatividade. Nesse 

sentido, toda revelação de um caráter positivo do ser é a 
contrapartida de uma determinação ontológica do para-si em seu 
ser, como negatividade.25 

 

Toda negação dita externa depende da negação interna do 
para-si: é esta que é capaz de reunir em um mesmo ser quem nega 
e o negado, criando a possibilidade de toda relação a partir de uma 
negação. As negações que se operam a partir da consciência e sobre 
o ser são de tipo externo, e por isso se diz que a consciência não 
constitui o fenômeno mas sim o revela, porque ela apenas arranja, 
organiza os istos em complexos de utensilidade, perfazendo 
totalidades que são ideais, que não alteram o ser internamente. Se, 

por exemplo 26 , conto duas xícaras sobre a mesa, estes três 

elementos são destacados como uma totalidade que envolve: 

                                                            
24Este seria outro modo de se rejeitar a acusação frequente de um idealismo implícito em Sartre. Se o 

idealismo opera, de modo geral, objetivando elementos da subjetividade para construir o real, como 
se poderia falar em idealismo se nada há na consciência que possa ser objetivado? 

25 Ibidem, p. 241. 

26 Cf. Ibidem, segunda parte, capítulo 3. 
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relação (estar sobre ou embaixo, à direita ou à esquerda de), 
quantidade, unidade (esta xícara não se confunde com aquela, a 

xícara não é a mesa), e esse complexo aparece sobre um fundo 
indiferenciado de mundo. Mas tal organização só alcança esses 
seres e os relaciona de fora. Não existe por si, sem o elemento 
reunidor da consciência. Relação exige sempre a estrutura de 
forma e fundo, o todo negado por detrás do objeto ou complexo de 
objetos afirmado, como uma teia enorme que tem como 
determinação “não-isto” em relação ao “isto”. Assim, o 
fundamento a priori de toda experiência é a negação, a partir da 
qual se realiza uma distinção, um corte original entre “eu” e “não 

eu”, opondo-os. 
 

Não será uma ligação de representações, nem uma 
irreversibilidade temporal, nem o recurso ao infinito que vai nos 

permitir constituir o objeto. (...) Nada, senão uma negação 
originária, pode separar o ‘eu’ do ‘não eu’ (...), a diferença começa 
por ser estipulada, dada de início, como condição mesma para 

que se possa falar em objeto.27 
 

         A parte “constituinte” da consciência em relação ao 
fenômeno é: faz somente com que haja ser, confere uma falsa 
transcendência ao ser, quando, por exemplo, posiciona dois objetos 
em relação recíproca. O que há, as qualidades do fenômeno, são 
determinações reveladas do em-si. Por exemplo: a extensão é uma 
determinação do ser que vem à existência como fenômeno a partir 
da autodeterminação do para-si como ser inextenso28. Fica claro 
que a qualidade de ser extenso provém do em-si, que é revelada 
como tal, como ‘extensão’, quando do surgimento do para-si. O que 

o para-si incrementa ao ser é o “há”, “existe”, mas trata-se tão 
somente de uma determinação negativa, que não atinge e modifica 

                                                            
27 MOUTINHO, Luis Damon Santos. “Negação e finitude na fenomenologia de Sartre”, op. cit., p. 105-
52, p. 120. Cf. também SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica, op. 
cit., p. 235. 

28 Cf. SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica, op. cit., p. 241. 
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o ser em nenhum aspecto. O fenômeno é a expressão do 
surgimento do para-si como revelação de determinações do ser 

através de relações externas e ideais.  
Pode-se fazer uma espécie de “classificação” do que se 

denomina aqui de qualidades29 objetivas do fenômeno, baseada no 
modo fundamental pelo qual se dão. Há características que se pode 
agrupar sob o tipo espacial, como a determinação, a quantidade e a 
qualidade. Outras parecem “derivar” diretamente de uma 
compreensão temporal do ser, como a permanência, a 
potencialidade, a utensilidade e o movimento. Entretanto, todos os 
aspectos do fenômeno, assim como a coisa enquanto um “isto”, se 

dão juntos e sem uma hierarquia, como co-dependentes e 
referindo-se imediatamente aos outros. O ser não é desvelado por 
camadas, como a explicação teórica sugere. Há cadeira: uma 
cadeira verde no canto da sala. Imediatamente se tem quantidade, 

essência, qualidade, lugar, permanência, potencialidades, mundo. 
Considerando forma e fundo pelo viés da citada negação do 

para-si, isto é, enquanto dupla negação, a concreta que é e as 
complementares que têm-de-ser, fica evidente o que se dá, pelo 
lado do ser, como correlato destas negações. Aquilo que o para-si 
presentemente nega ser, aquilo, portanto, que ele tem-de-não-ser 
para se fazer negação, é o isto. E ao fundo, como “cenário” 
indiferenciado que se faz sem relevos para ressaltar puramente a 
forma do isto, está o mundo. Isto e todo, forma e fundo, coisa e 
mundo, são diferentes maneiras de se dizer a mesma configuração 
que é o correlato objetivo da negação original do para-si, reflexo de 
sua própria totalidade. 

É isto que constitui a idealidade dos contornos sobre o ser 
que se chama fenômeno. O que faz com que a determinação do isto 
não pertença ao ser, apesar de sobre ele se fundamentar, é o 

                                                            
29 O termo qualidade é usado em dois sentidos: 1) designando genericamente as propriedades gerais 
do fenômeno; 2) de maneira específica, como uma destas propriedades. 
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caráter ideal e exterior de como a relação forma-fundo se dá30. O 
assento que determina o isto como forma facilmente se dissolve e 

relega este objeto ao fundo, fazendo surgir outro a partir do qual as 
relações vão se estabelecer. Por isso se pode dizer que o para-si 
nada acrescenta ao ser na revelação do fenômeno, porque as 
determinações dos istos são ideais, não atingem ou modificam o 
ser, apenas revelando no lado do ser um modo particular do para-
si ser seu próprio nada. 

Poder-se-ia dizer que todos os aspectos objetivos do 
fenômeno têm em comum uma premissa, que é a identidade 
indiferente do em-si. Assim, todos se constituem como uma 

espécie de relação ek-stática bastarda, corrompida, porque apenas 
refletem a real relação ek-stática do para-si, que, vista pelo lado do 
ser, torna-se uma quase-relação, uma falsa ek-stase. 

Chamar a originária ausência de relação do em-si de relação 

externa é reconhecer no ser uma exterioridade que “se nega” a 
saber de si e do outro, que é muda, fechada. O que é chamado aqui 
de indiferença do ser resume todos os aspectos possíveis que se 
possa derivar desta não-relação. No fundo, o espaço e a quantidade 
são apenas modos de o para-si lidar com a indiferença do ser, de 
captar no ser a ausência daquilo que o para-si é por essência: 
remissão ao outro.31 As relações e negações externas são, assim, de 
caráter ideal e em-si, ainda que sejam um nada em-si, ao invés de 
ser. Eis o fundamento daquilo que, para Sartre, equivale ao que 
Husserl chamou de categorias, como a unidade e a multiplicidade. 
Elas 

 

não passam de mesclas ideais de coisas, que as deixam 
inteiramente intatas, sem enriquecê-las ou empobrecê-las uma 

                                                            
30 Cf. ibidem, p. 236. 

31“Ele [o fenômeno] será uma ‘ek-stase passiva’ do ser em-si, que o deixa ‘inalterado’ e que 

entretanto ‘efetua-se nele’. Nele, não no para si, pois o para-si é ek-stase ativa, ele está fora, no ser, 

como negação desse ser” (MOUTINHO, Luis Damon Santos. “Negação e finitude na fenomenologia 
de Sartre”, op. cit., p. 124). 
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vírgula, e indicam somente a infinita diversidade das maneiras 
como a liberdade do Para-si pode realizar a indiferença do ser.32 

 

Perceber o objeto já é transcendê-lo rumo a seu por-vir 
enquanto correlato de meu por-vir. Meu possível é apreendido 
através do mundo possível que lhe seria co-presente. A necessidade 
que tem o para-si de existir no futuro constitui um para-além do 
ser, arranca-o de sua imutabilidade atemporal na qual é o que é. 
Descubro a permanência do objeto no futuro. Se presentemente o 
isto é o que tenho-de-não-ser, é minha negação concreta, e 
ultrapasso esta negação pela negação complementar que é meu 

possível, este se revela no porvir como um poder-não-ser-isto. 
Assim, a possibilidade é refletida no objeto como potencialidade: é 
uma potência sua me aguardar no futuro, para além de seu ser ao 
qual sou presente, como o ser específico que negarei para me 

constituir como para-si, como não-ser. O sentido do presente, 
portanto, advém do futuro. E não apenas o meu sentido, mas 
também o do mundo. Ocorre ao ser algo semelhante à estrutura de 
falta do para-si. Na falta há 1) uma negação presente e concreta, 
que vislumbra 2) uma negação complementar que lhe falta e cuja 
adição faria a negação presente ser 3) negação em-si, plena. 
Retroativamente, é este ser ideal que confere sentido à negação 
concreta que sou. Ao objeto correlato desta negação ocorre o 
mesmo. É seu ser-para-além-do-ser, sua essência, desvelada no 
porvir como correlato da negação ideal do para-si, que fornece o 
sentido do concreto. O verde do limão, que se revela em relação ao 
azedo-liso, ou seja, que é polimorfo, tem seu sentido no ser-verde, 
no puro verde, na essência do verde que dura no porvir33. Mas, no 

entanto, esta essência não pertence à coisa; ser-verde não é uma 
qualidade do ser do limão, que apenas é. A permanência 
pressuposta na essência é abstrativa e “provém” do para-si, na 

                                                            
32 SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica, op. cit., p. 255. 

33 Ibidem, pp. 249-250. 



308 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

estrita medida em que a permanência é perpétuo correlato da 
perpétua possibilidade do para-si de não-ser-isto. Nesse sentido, a 

permanência do isto e a abstração do isto são o mesmo. “A 
permanência é pura possibilidade para um ‘isto’ de ser conforme 
sua essência.”34 E sua essência advém pelo abstrato, pelo para-além 
do ser no porvir. 

Podemos apontar, além da essência, a relação entre o isto e 
suas potencialidades, que é também relação de exterioridade. A flor 
está intimamente ligada ao botão, embora lhe seja totalmente 
indiferente. A lua crescente, por si mesma, não passa de um risco 
no céu; não é, por si, falta de ser em relação à lua cheia; não 

necessita desta para ser o que é.35 A potencialidade deste copo de 
ser quebrado contra a parede é o exato correlato de minha 
possibilidade de arremessá-lo36. E essas potências dos objetos não 
são acidentais, ou, melhor dizendo, o fato de que haja potências. 

Para que um isto se desse nu, sem remissão a coisa alguma, eu 
teria que ser puro presente. Posso focar o borrão do céu como 
aquilo que é, sem considerá-lo um estágio para a lua cheia, mas 
nem por isso ele deixa de perdurar. 

 
A realidade humana, ao se transcender rumo à sua própria 

possibilidade de negação, faz-se ser aquilo pelo qual a negação 
por transcendência vem ao mundo; é pela realidade humana que 
a falta vem às coisas em forma de ‘potência’, ‘inacabamento’, 

‘adiamento’, ‘potencialidade’.37 
 

As coisas não duram, são. Revelam-se já com uma 

potencialidade-limite, a partir da qual deixam de ser e 

desaparecem do mundo. Há algo no fenômeno que vem do ser, que 

é em-si. Difícil é delimitar as contribuições do em-si ao fenômeno, 

                                                            
34 Ibidem, p. 258. 

35 Cf. ibidem, p. 136-137. 

36 Cf. ibidem, p. 260. 

37 Ibidem. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 309 

 

posto que este se dá já sempre como um isto temporalizado – e não 
parece ser uma decomposição das “camadas de nada” acerca do 

fenômeno que revelará sua porção de ser, como se, retirando seu 
tempo, sua extensão, suas relações com outros seres, fosse se 
chegar ao ser puro tal como é. 
 
Situação e projeto 

 
Após termos definido como se revelam as qualidades 

objetivas do fenômeno, devemos considerar outro tipo de 
determinação que, novamente, surge apenas dentro desta relação 

entre ser e não-ser, só que com um peso existencial muito mais 
palpável. Trata-se de considerar o homem em situação. Por mais 
que possamos sempre suspendê-lo e desvinculá-lo do mundo, 
nunca há consciência que já não seja engajada e comprometida em 

uma realidade concreta, a qual não escolheu de saída, mas acerca 
da qual torna-se responsável desde seu embrião. Isso porque, se 
recebemos um conjunto de significados e fatos não escolhidos por 
nós, será a partir da significação pessoal e única que lhes 
conferirmos que eles tornam-se, para mim, a minha situação. Esta 
se define como a “organização de um mundo significante à volta da 
livre escolha de minha espontaneidade.”38 Ela diz respeito a este 
encontro singular que descreve o duplo aspecto da experiência: por 
um lado, o dado objetivo e, por outro, o sentido do dado que 
provém da projeção iluminadora que apenas um ser como o para-
si pode constituir. Ou seja, encontramos aqui, novamente, a exata 
contraparte dos dois modos de ser estudados para que haja mundo 

e homem. 
O essencial é que se tenha em vista que os diferentes 

aspectos de uma situação, isto é, diferentes fatos significativos que 

podem aparecer como limite à liberdade, adquirem seu sentido de 
limite da própria liberdade. Se encararmos um mesmo dado, uma 

                                                            
38 Ibidem, p. 628. 
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montanha, por exemplo, ela adquire um sentido distinto de acordo 
com o fim, o projeto, a escolha daquele que a considera. Para o 

alpinista ela poderá ser um desafio ou uma opção fácil, de acordo 
com seu coeficiente de adversidade, que não é dado de modo 
objetivo e imparcial tal como o é o próprio fato de ela estar aí, o 
fato de sua existência. Ao geólogo e ao turista ela aparecerá de 
modo diverso, como “a perscrutar cientificamente” ou “a apreciar 
sua grandiosidade”. Como afirma Luijpen39: “Ninguém pesca numa 
água de lavar ou de apagar! Quem no inverno cai por uma falha do 
gelo, vê o pior aspecto que a água pode mostrar. Mas ninguém 
ainda morreu de frio na água 'refrescante'.” O sentido que a água 

tem para o nadador, para o banhista sob o sol escaldante do verão, 
para a lavadeira, para o pescador e para o químico é radicalmente 
distinto. Ela pode se dar como o empecilho a vencer sempre mais 
rápido, o que refresca, o que limpa, o lugar a procurar e aquilo que 

se revela com uma constituição única para quem olha com os olhos 
treinados pelas leis da matéria. E o que faz este mesmo dado surgir 
de um modo ou de outro não é outra coisa senão o fim através do 
qual ele foi iluminado. Ou seja, será o projeto de uma liberdade que 
trará à luz uma qualidade do ser, enquanto esta se revela como tal 
apenas dentro de um mundo humano, de um olhar totalizador e 
ek-stático. “Assim, começamos a entrever o paradoxo da liberdade: 
não há liberdade a não ser em situação, e não há situação a não ser 
pela liberdade”.40 

Sartre classifica diferentes aspectos que compõem a 
facticidade de um homem, características de fato “que não podem 
ser deduzidas ou demonstradas, mas apenas se 'deixam ver'.”41. 

Meu lugar, meu passado, meus arredores, a morte e o encontro 
com o outro são os que o filósofo ressalta. Há, para cada um desses 

                                                            
39 LUIJPEN, Wilhelmus A. M. Introdução à fenomenologia existencial. São Paulo: EPU, Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1973, p. 76-77. 

40  SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica, op. cit., p. 602. 

41 Ibidem, p. 629. 
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aspectos, uma antinomia que traduz o caráter aparentemente 
contraditório da liberdade situada. E podemos ainda ressaltar que 

este aspecto fático e contingente do qual falamos diz respeito tanto 
ao homem quanto ao mundo, pois, se é gratuito que eu tenha de 
existir em um lugar, é igualmente gratuito este ser frente ao qual 
sou. Assim, o que parecia ser paradoxo se mostra como uma 
necessidade, ainda que permeada por contingências. O importante 
é ter em mente que nenhum dado em bruto pode constituir um 
limite à liberdade e que, ao contrário, o dado precisa ser iluminado 
por um fim para aparecer como limite. 

As descrições realizadas até aqui do “encontro” entre ser e 

não ser, que constitui todo fenômeno, carecem de concretude. Se 
permanecemos na caracterização dos processos de nadificação do 
para-si e de suas estruturas fundamentais – temporalidade, 
reflexão, desejo de ser, ser-para-outro etc - podemos cair em uma 

ontologia pura e abstrata, desgarrada da existência. Certamente 
este não é o intuito. Deve-se analisar, então, o âmbito 
propriamente concreto a partir do qual se extraiu os seres em-si e 
para-si, o que nos remete diretamente às condutas empíricas do 
homem no mundo. 

Sartre toma de empréstimo, como ponto de partida, o 
caminho já percorrido pela psicologia empírica e pela psicanálise 
freudiana ao questionar as condutas humanas42. Concorda que 
estas se reduzem ao desejo como motor da ação, rejeitando, 
entretanto, o método e as conclusões da psicologia tradicional. 
Tanto a consideração do homem como uma substância ou uma 
qualidade genérica à espera de especificações singulares, quanto a 

concepção de um conjunto de fatores positivos e externos entre si 
que se conglomerariam para formar um indivíduo, são 
descartadas. 

Se a ação depende da escolha e esta remete ao desejo, o que 
explica o cerne de meu desejo? Como explicar e sintetizar meus 

                                                            
42 Cf. ibidem, p. 682-685. 
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sentimentos, condutas e tendências? Se gosto de ler, poderia 
atribuir este gosto à influência que tive na infância, à curiosidade 

que a leitura me permite saciar, à vontade de me evadir da 
realidade bruta. Entretanto, a curiosidade poderia remeter ainda a 
outra característica, mais fundamental, ou mesmo se satisfazer de 
outro modo – visitando diferentes lugares, conhecendo muitas 
pessoas, ouvindo histórias de velhos sábios. Mas por que se satisfaz 
justamente na leitura? Elencar razões externas entre si, como as 
anteriores, não explica meu gosto pela leitura, apenas decompõe o 
fato inexplicável em dados básicos e elementares, igualmente 
inexplicáveis e gratuitos. Então, em que Sartre contribui a esta 

discussão? Ao não considerar esses caracteres pessoais como 
propriedades que se alojam sobre o homem, como se as recebesse 
de fora e de modo passivo. Ao contrário, concebe que o ponto 
irredutível que procuramos deve ser significante, isto é, provir de 

uma escolha livre. 
 
a ambição de Flaubert é um fato com toda sua contingência – e é 
verdade que é impossível avançar Para-além do fato -, mas, em 

outro sentido, essa ambição se faz, e nossa insatisfação é garantia 
de que, Para-além desta ambição, poderíamos captar algo mais, 

algo como uma decisão radical, a qual, sem deixar de ser 
contingente, consistiria no verdadeiro irredutível psíquico. 43 
[grifo acrescentado] 

 

Há uma unidade pessoal do homem que o torna singular, e 
ela não pode ser alcançada pela soma de suas qualidades e 
condutas. O que ocorre é que há, no fundo de cada manifestação, a 
iluminação de um aspecto diferente acerca da mesma e única 

escolha fundamental que define este homem a partir de sua 
liberdade. É o que se expressa dizendo que toda ação e toda escolha 
alude ao homem em sua totalidade, à unidade de seu ser. 

                                                            
43 Ibidem, p. 686. 
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Quer-se, portanto, chegar ao termo último que defina a 
singularidade da pessoa, e o critério de irredutibilidade deste termo 

não se encontra no próprio campo da experiência: antes, deve 
provir da estrutura ontológica da subjetividade. Descrevemos o ser 
do para-si como uma falta de ser, que, para existir como falta, 
realiza-se enquanto tendência a uma totalidade: o valor ou ser-em-
si-para-si. O correlato fenomenológico da falta de ser expressa-se 
como liberdade. Sendo fundamentalmente desejo de ser, escolha, 
infere-se que o que há de mais elementar e que é indicado no agir 
humano é o projeto de ser, pois “é impossível remontar-se mais 
além do ser, e não há diferença alguma entre projeto de ser, 

possível e valor, de um lado, e ser, de outro.”44 Assim, asseverar o 
irredutível como uma escolha é derivar este critério do próprio ser 
do para-si. 

Os fins que o homem visa determinam o modo como ele 

recorta o mundo em busca de motivos para a ação. É o ser que lhe 
falta que o motiva em seu ser a constituir o sentido do mundo: sua 
instrumentalidade, seus empecilhos, suas comodidades. Essas 
características que se atribui ao mundo só fazem sentido no 
horizonte de um projeto singular e fundamental que é o próprio 
homem. O sentido da existência; a projeção do conjunto de 
possibilidades que o homem é; a relação com o Outro com o qual 
partilha a condição de ser-lançado-ao-mundo. Em suma, todos os 
aspectos constitutivos da vida da consciência estão ancorados neste 
projeto inicial que é a escolha que a pessoa faz do modo como se 
relaciona com seu ser e com o mundo. E esta decisão fundamental 
do sentido particular do ser-no-mundo expressa-se em toda ação, 

manifesta-se na vida empírica do sujeito. 
 

Encontramo-nos frente a arquiteturas simbólicas muito 

complexas e que estão, pelo menos, em três níveis. No desejo 
empírico, posso discernir uma simbolização de um desejo 

                                                            
44 Ibidem, p. 692. 



314 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

fundamental e concreto que é a pessoa e que representa a 
maneira como esta decidiu que o ser estará em questão em seu 

ser; e esse desejo fundamental, por sua vez, exprime 
concretamente e no mundo, na situação singular que envolve a 

pessoa, uma estrutura abstrata e significante que é o desejo de 
ser em geral e deve ser considerada como a realidade humana na 
pessoa, como aquilo que constitui sua comunhão com o Outro, 

como aquilo que permite afirmar que há uma verdade do homem 
e não somente individualidades incomparáveis.45 

 
Distinguem-se, assim, três modos de considerar o desejo, 

que correspondem a três campos distintos de investigação. Por um 

lado, tem-se o desejo empírico como ponto de apoio de toda 
pesquisa, cabendo à psicologia sua nomenclatura e classificação. 
Por outro lado, as tendências e condutas empíricas 
(pseudoirredutíveis) são transcendidas rumo à sua significação, 

revelando o desejo, a escolha fundamental que é cada homem 
concreto no mundo. Por último, ultrapassando os homens 
singulares, há o desejo de ser como estrutura ontológica da 
realidade humana, que, sendo abstrata, apenas se dá como a 
verdade e o sentido dos desejos singulares, nunca como algo que 
existe por si só e independente da existência concreta do homem. 
Entre a psicologia e a ontologia, entre uma ação particular e uma 
estrutura abstrata, Sartre requer um novo método para investigar 
e decifrar este objeto único que é o desejo, a escolha, o projeto 
fundamental que define a essência que cada homem constrói para 
si. E a este método chama psicanálise existencial46.  

O caráter inteligível da escolha não existe 
independentemente da atitude empírica, como um a priori, um 

abstrato geral e autônomo, “nem sequer tem preeminência 
ontológica sobre a escolha empírica, mas é, por princípio, aquilo 
que deve sempre destacar-se da escolha empírica como seu Para-

                                                            
45 Ibidem, p. 694. 

46 Podemos nomear, para fins teórico-didáticos, sujeito, pessoa e subjetividade, respectivamente, 
como os objetos das áreas de estudo assim definidas. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 315 

 

além e como a infinidade de sua transcendência.”47 Por outro lado, 
sendo o “impulso pelo qual se arroja rumo a seu fim”, o projeto 

“faz parte da subjetividade absoluta, como seu limite transcendente 
e objetivo.”48 Não é uma qualidade genérica, pobre e abstrata, 
como um princípio universal; antes, uma plenitude individual, um 
impulso único e singular. Assim, o objetivo da psicanálise 
existencial é encontrar a significação fundamental do projeto 
através da comparação de condutas. 

Pode-se falar, agora, sobre o aspecto “subjetivo”, existencial, 
que tem o para-si na constituição do mundo. Mundo, propriamente 
falando, seria esse todo indiferenciado sempre exigido na revelação 

de um complexo de utensílios como forma. E este complexo, por 
sua vez, é iluminado pela projeção ek-stática do para-si rumo a 
seus possíveis. E é a partir dessa projeção que os objetos se 
organizam em formas com vistas a um fim. 

O que viso e constituo sempre, arranjando e rearranjando no 
meu horizonte de sentido, é o fenômeno como fundo e forma, 
fazendo surgir objetos privilegiados ao redor dos quais todos os 
outros se organizam como uma massa disforme. Isto é explodir em 
direção a um objeto, amá-lo ou odiá-lo, dar atenção a algo: tê-lo 
como o relevo máximo sobre um fundo indiferente que esteja à 
disposição unicamente para entregar o privilégio deste ser singular 
que é a forma. Claro que estas relações de fundo e forma são 
evanescentes, facilmente dissolvidas. E é isso, a “mudança de foco”, 
que tira um objeto do centro e faz surgir, do meio daquele fundo 
indiferenciado, um outro que passa a ser o centro de organização 
dos demais. 

 
Pois o mundo é a um só tempo humano e inumano. É humano no 

sentido do que é surgido num mundo que nasce pelo surgimento 
do homem. Mas isso nunca quis dizer que era adaptado ao 
homem. É a liberdade que é perpétuo projeto de se adaptar ao 

                                                            
47 Ibidem, p. 690. 

48 Ibidem, p. 682. 
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mundo. O mundo é humano, mas não antropomórfico. (...) Como 
ele [o para-si] é o ser que nada tem a menos que faça 

(condenação à liberdade), o mundo lhe aparece primeiro como 
aquilo em que nada é dado ao homem, aquilo em que o homem 

não tem nenhum lugar a menos que o talhe para si.49 

 
Esta citação exprime bem o intuito do trabalho: apresentar o 

mundo como humano na medida em que é o modo de ser da 
realidade humana que pode fazer surgir, realizar, o fenômeno 
como mundo, isto é, como totalidades de sentido ideais 
constituídas a partir daquilo que o para-si projeta. Contudo, por 
outro lado, não se atesta aqui um antropomorfismo, pois a 
realidade daquilo que há é dada pelo próprio ser do objeto, o ser 
em-si. O papel central do humano é dar sentido, significar, revelar 
o ser diante do qual surge, ser que é, aliás, necessário para que a 
própria consciência possa existir. 

 
Referências bibliográficas 
 
BORNHEIM, Gerd. Sartre - metafísica e existencialismo. São Paulo: Perspectiva, 

2011. 

LUIJPEN, Wilhelmus A. M. Introdução à fenomenologia existencial. São Paulo: 

EPU, Ed. da Universidade de São Paulo, 1973. 

MOUTINHO, Luis Damon Santos. “Negação e finitude na fenomenologia de 
Sartre”. Discurso, nº 33. São Paulo, 2003, pp. 105-152. 

SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. 3a edição. Coleção Os 
Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

___. O que é a subjetividade? Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. 

___. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Tradução de Paulo 
Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2009. 

                                                            
49 Idem. Verdade e existência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990, p. 73. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 317 

 

___. Que é a literatura? São Paulo: Ática, 1989. 

___. “Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”. 

Situações I: crítica literária; tradução de Cristina Prado; prefácio de 
Bento Prado Jr. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 

___. Verdade e existência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 

 





Das estruturas imediatas do Para-si ao método 
marxista existencialista: continuidade ou 

ruptura no pensamento sartriano? 
Thana Mara de Souza1 

 
Introdução 

 

Na Introdução de O ser e o nada, Sartre anuncia duas 
regiões de ser: o Em-si e o Para-si, perguntando-se qual seria a 
relação entre eles, algo que é depois invertido no início da Primeira 
Parte, já que, adotar essa metodologia seria partir de elementos 
separáveis de direito para depois tentar sua união. Em outras 
palavras, seria continuar com o método cartesiano que primeiro 
pensa alma e corpo como separados para depois tentar, sem 
sucesso, uni-los. Contra isso, Sartre diz que é necessário seguir 

Heidegger e partir do concreto, que é o ser-no-mundo, ou, dito em 
termos sartrianos, a realidade humana no mundo. É, pois, a partir 
do que existe de fato (a união entre Para-si e Em-si) que Sartre 
tentará compreender o que, por sua vez, cada elemento deve ser. 

 
Il suffit d’ouvrir les yeux et d’interroger en toute naïveté cette 
totalité qu’est l’homme-dans-le-monde. C’est par la description 

de cette totalité que nous pourrons répondre à ces deux 
questions: 1º Quel est le rapport synthétique que nous nommons 

l’être-dans-le-monde? 2º Que doivent être l’homme et le monde 
pour que le rapport soit possible entre eux? A vrai dire, les deux 
questions débordent l’une sur l’autre et nous ne pouvons espérer 

y répondre séparément. Mais chacune des conduites humaines, 
étant conduite de l’homme dans le monde, peut nous livrer à la 
fois l’homme, le monde et le rapport qui les unit.2 

 

A partir da compreensão das condutas do homem no 

mundo, não temos, porém, a intenção de eliminar as distinções 

                                                            
1 Professora Doutora do Departamento e Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFES. 

2 SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant. Paris: Gallimard, 2006, p. 38. 



320 | SARTRE HOJE: VOLUME 1 

 

entre os elementos dessa relação. Ao contrário, Sartre diz, por um 
lado, que é preciso partir do que se mostra concretamente, e por 

outro, que a união concreta revela duas regiões de seres distintas – 
no que não constitui uma contradição, mas dois lados de uma 
mesma moeda, uma tensão que é mantida com esforço por Sartre, 
que tenta não escorregar nem para um dualismo rígido que não 
consegue pensar relações nem para um sincretismo tão diluído que 
não consegue mais estabelecer o que cabe a cada um, como uma 
noção fundamental para a filosofia de Sartre: a responsabilidade. 

A compreensão da relação homem-no-mundo, a partir da 
conduta da interrogação, o leva, pois, a melhor verificar como o 

Para-si se revela: se é ele que interroga o ser, é porque não sabe, e 
essa negatividade, por sua vez, indica o Nada como seu 
fundamento3. Por meio dessa conduta não escolhida por acaso, 
Sartre nos permite chegar à descrição do Para-si como sendo 

aquele que é o que não é e não é o que é, aquele que se infesta do 
Nada que lança no mundo. E é a partir dessa conduta de 
interrogação que se torna possível elaborar a compreensão das 
“estruturas imediatas do Para-si”, título do primeiro capítulo da 
Segunda Parte de O ser e o nada. 

 
La négation nous a renvoyé à la liberté, celle-ci à la mauvaise foi 
et la mauvaise foi à l’être de la conscience comme sa condition de 

possibilité. Il convient donc de reprendre, à la lumière des 
exigences que nous avons établies dans les chapitres précédents, 
la description que nous avions tentée dans l’introduction de cet 

ouvrage, c’est-à-dire qu’il faut revenir sur le terrain du cogito 
préréflexivif. 4   

 

Aquilo que não era ainda possível na Introdução porque se 
adotava um ponto de partida ruim (da separação de direito), 

                                                            
3 Não pretendemos tratar desse tema complexo aqui, por conta da delimitação da proposta. A 
intenção é apenas descrever de forma rápida o caminho realizado até Segunda Parte de O ser e o 
nada, na qual nos deteremos. 

4 Ibidem, p. 109. 
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torna-se possível agora depois de modificar o método e adotar a 
união concreta como início. Ou seja, após a compreensão da 

interrogação, conduta real do homem-no-mundo, é possível agora 
voltar ao cogito pré-reflexivo e descrevê-lo, por meio 
principalmente da presença a si e da facticidade (ou presença ao 
mundo). 

Veremos, então, como essas estruturas imediatas devem 
ser compreendidas sempre a partir dessa tensão que não deseja 
decidir-se nem por um lado nem por outro – e como é justamente 
isso que traz a importância e a especificidade do pensamento 
sartriano. 

Desde O ser e o nada, embora não adote uma perspectiva 
dialética5 nem marxista6, há a preocupação de fazer uma filosofia 
realista que não anula o papel das subjetividades na construção 
social, de forma que, se é verdade que ao Em-si nada falta e que ele 

precede o Para-si, é este, por sua vez, que irá estabelecer relações e 
doar sentido aos fatos. Em outras palavras, Sartre oscila – e é esse 
o seu projeto – entre realismo e idealismo tradicional, 
ultrapassando-os por meio de uma adoção parcial de ambos e 
colocando a existência autônoma do mundo inseparável do sentido 
dado ao mundo pelo Para-si.  

Esse duplo movimento pode ser observado nas duas 
primeiras estruturas do cogito pré-reflexivo: a necessidade de 
distingui-lo do cogito cartesiano, fechado em si mesmo, pleno, e 
compreendê-lo como ligado necessariamente a um mundo, que, 

                                                            
5 Sartre diz claramente que não é dialética hegeliana na seguinte nota de rodapé: “On sera tenté 
peut-être de traduire la trinité envisagée en termes hégéliens et de faire de l’en-soi la thèse, du pour-

soi l’antithèse et de l’en-soi-pour-soi ou Valeur la synthèse. Mail il faut observer ici que, si le pour-soi 

manque de l’en soi, l’en-soi ne manque pas du pour-soi. Il n’y a donc pas de réciprocité dans 
l’opposition”. (Ibidem, pp. 130 e 131).  

6 Embora em carta de 1939 a Louise Védrine Sartre já fale de um método psicanalítico-marxista-

histórico, não há uma adoção clara ao marxismo nesse momento (adoção que será feita 
posteriormente com ressalvas e críticas). “D’abord j’ai expliqué au Castor quelle nouvelle méthode 

j’avais employée pour te raconter ma vie et le fil en aiguille on a discuté sur la valeur de ces 

explications psychanalytico-marxisto-historiques de la vie d’un type et sur leur rapport avec la 
liberté” (Idem. Lettres au Castor et à quelques autres. Paris: Gallimard, 2010, p. 245).  
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por sua vez, só é mundo pelo modo como esse cogito o intenciona. 
Há, aqui, o que já poderíamos chamar de um vaivém7, um 

movimento tético da consciência em direção às coisas e ao mesmo 
tempo um movimento não-tético da consciência em relação a si 
mesma, uma presença a si que será a não identificação consigo 
mesma e uma presença ao mundo que também será a ligação e ao 
mesmo tempo distância com o Em-si que carregamos sem sê-lo 
totalmente8. 

A presença e a facticidade nos levam a compreender como 
Sartre pensa a relação entre subjetividade e objetividade, 
transcendência e imanência numa contínua dupla referência que 

afirma ao mesmo tempo a ligação intrínseca e a separação. Essa 
preocupação em manter os dois lados da mesma moeda, esse 
equilibrar-se na fina e tensa corda na tentativa de não cair em uma 
subjetividade abstrata de um lado e em uma objetividade 

determinista de outro já se anuncia de forma muito clara desde o 
início de O ser e o nada e se manterá constante nas obras 
posteriores. Mesmo que haja modificações de ênfase e de 
metodologia, nossa hipótese é a de ao menos apontar que a 
proposta do Ensaio de Ontologia Fenomenológica se mantém em 
Questões de Método. Sem indicar uma identidade, queremos 
mostrar que essa tensão entre subjetividade e objetividade se 
mantém nos novos termos inventados do “método regressivo-
progressivo”. Sem tempo de investigar de forma mais profunda 
essas noções por si só complexas, o texto tentará mostrar que o 
percurso de pensamento sartriano, mesmo com ênfases e noções 
distintas, se dá sempre em uma mesma direção e propõe soluções 

parecidas: a de pensar conjuntamente Em-si e Para-si, 
subjetividade e objetividade, transcendência e imanência, indivíduo 

                                                            
7 Expressão que aparecerá constantemente em Questões de Método. 

8 Para ver esses movimentos em forma de gráfico, há uma ótima proposta no artigo de NARBOUX, 

Jean-Philippe. “Intentionnalité et négation dans l’être et le néant”. MOUILLIE, Jean-Marc; NARBOUX, 

Jean-Philippe (Org). Sartre. L’être et le néant. Nouvelles Lectures. Paris: Les Belles Letrres, 2015, p. 
76.  
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e história sem isolá-los e sem identificá-los, sem cair em um sujeito 
isolado e alheio ao mundo e sem fazer deste o desaparecimento da 

subjetividade. Subjetividade e objetividade não se anulam na 
relação, e cada um dos elementos desempenha um papel essencial, 
de forma que as subjetividades não existem fora dessa ligação com 
o mundo (resposta ao idealismo) e este não tem sentido fora da 
intencionalidade que o Para-si lhe dirige (resposta ao realismo). 

Vejamos, então, como essa mesma preocupação de manter 
a tensão entre os dois lados de uma mesma moeda começa a 
aparecer em O ser e o nada. 

 

A presença a si 
 
O cogito pré-reflexivo, que não coincide com o reflexivo e é 

sua condição de possibilidade, aparece, não apenas desde a 

Introdução de O ser e o nada mas desde A transcendência do Ego9, 
como uma relação tética com as coisas e ao mesmo tempo, não 
tética consigo mesma. Em um mesmo momento a consciência se 
volta para o objeto e para si mesma, de tal forma que, se tenta se 
encontrar totalmente em um desses movimentos, acaba por 
deslizar, escorregar para o outro, nunca conseguindo se fixar em 
nenhum deles, sendo a todo momento reenviado ao outro. Não se 
trata de dois movimentos que podem ou não ocorrer juntos, mas 
de uma unidade, sem que, nessa ambiguidade, a consciência 
consiga se encontrar inteira, plena, em nenhum desses 
movimentos que se dão conjuntamente, mas são distintos. 

Semelhante ao filme Quero ser John Malkovich10, o cogito 

pré-reflexivo se encontre no sétimo e meio andar, com a diferença 
que, no filme, ainda era possível entrar nesse meio andar e nele 
encontrar uma porta que nos levava para dentro da consciência de 

Malkovich por 15 minutos. Aqui, nem isso é possível. É como se o 

                                                            
9 Cf. SARTRE, Jean-Paul. A transcendência do ego. Lisboa: Colibri, 1994. 

10 Filme dirigido por Skipe Jonze. 
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elevador parasse nesse caminho entre um e outro andar, e quando 
tentássemos sair pela parte de baixo, ele subisse um pouco, nos 

levando a tentar sair pela parte do andar de cima, quando 
novamente ele se deslocaria um pouco para baixo, em um 
movimento contínuo que nos leva de um andar para outro sem 
conseguir de forma alguma entrar totalmente em nenhum deles. 
Em outras palavras: se tentamos nos agarrar ao ato de 
intencionalidade, o voltar-se para o mundo, somos jogados em 
outro/mesmo movimento, que é o da consciência não-tética (de) 
si11; e o mesmo ocorre caso tentemos agora nos agarrar a esse 
movimento: somos lançados de volta ao movimento outro/mesmo 

que é o próprio ato de voltar-se para o mundo. Não encontramos, 
em momento algum, um “repouso” da consciência na consciência, 
e é por isso que Sartre dirá que “L’être de la conscience ne coïncide 
pas avec lui-même dans une adéquation plénière”12. 

A consciência não se encontra plenamente não só porque 
não é substância ou espaço, mas porque é um “duplo jogo de 
reenvio”13, porque no voltar-se para o objeto de forma tética 
também se volta de forma não-tética para si mesma em uma 
unidade que é dualidade, em um mesmo movimento que são dois, 
de modo que “La conscience est en effet, pour Sartre, non pas un 
être mais une relation d’être à être”14. Toda consciência é essa 
relação entre o voltar-se para o objeto e para si mesma, por meio 
de um jogo reflexo-refletidor que não aparece como racionalidade, 
mas como reenvio imediato. 

Enquanto o Em-si, tal como anunciado na Introdução, é 
adequação, plenitude e identidade, a consciência aparece como 

“descompressão” de ser: não existe antes do próprio ato, mas não 

                                                            
11 É preciso observar que Sartre adota o ( ) para indicar que não se trata de uma consciência 
reflexiva, que coloca a si mesma como objeto. Cf. SARTRE, Jean-Paul. L’être et le néant,op. cit., p. 20 

12 Ibidem, p. 110.  

13 Ibidem., p. 111.  

14 COOREBYTER, Vincent de. “Les paradoxes du désir dans L’Être et le Néant”. BARBARAS (Org). 
Sartre, Désir et liberté. Paris: PUF, 2005, p. 87. 



FABIO CAPRIO LEITE DE CASTRO; MARCELO S. NORBERTO (ORGS.) | 325 

 

se identifica totalmente a esse movimento porque se bifurca no 
movimento de volta não-tética a si mesmo. É o que podemos 

compreender a partir do exemplo da crença utilizado por Sartre, 
mas que poderia ser estendido a qualquer outra intencionalidade, 
como amor, ódio, imaginação, percepção etc.  A consciência não 
existe fora dessa relação15, e é por isso que não há uma emoção 
guardada em uma caixa dentro dessa consciência e que nós 
acessaríamos quando quiséssemos. Para Sartre, como sabemos 
desde seus primeiros textos, não existe crença senão nesse modo 
crente de se dirigir a algo, assim como não existe amor sem um ato 
amoroso em direção a alguma pessoa. 

Mas isso não significa, no entanto – e é essa a questão da 
presença a si – que existe, nesse movimento, uma plenitude, de 
forma que a consciência se encontraria totalmente ali, idêntica a si 
mesma, dado que crença é consciência (de) crença. Se posso dizer 

que “essa mesa” é “essa mesa”, não posso dizer o mesmo em 
relação à crença: crença não é crença, mas é consciência (de) 
crença. Isso significa que, quando tentamos nos fixar apenas nesse 
movimento, somos jogados em um outro movimento que ocorre 
na mesma “unidade indissolúvel”16, e na tentativa de captar o que é 
a crença, nos aparece a consciência (de) crença, esse cogito pré-
reflexivo que, por assim ser, ainda não se tematiza, não se coloca 
em questão, mas ao qual somos enviados quando tentamos 
“congelar” o ato da crença. Temos, assim, na unidade indissolúvel, 
uma diferença radical e a impossibilidade de “agarrar” a 
consciência por completo de uma só vez, e é a isso que Sartre 
chama de presença a si: “Sa conscience (de) soi, sa présence à soi, 

implique cette double déchirure qui provoque une certaine absence 
à soi, qui la met à distance d’elle même”17. Sem possibilidade de se 
identificar consigo mesma, a consciência aparece a si com uma 

                                                            
15 Cf. Introdução de L’Être et le néant. 

16 Ibidem, p. 111. 

17 COOREBYTER, Vincent de. “Les paradoxes du désir dans L’Être et le Néant”, op. cit., pp. 94,95. 
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certa distância, um tanto ausente de si, por uma presença que 
revela uma não coincidência. 

E do mesmo modo que o ato nos envia à consciência (de) 
ato, esta nos reenvia àquele. Não há um reencontro total nem 
mesmo nesse movimento não-tético de si – o que poderia tornar o 
Para-si, Em-si. Sartre recusa, a partir da descrição da conduta do 
humano-no-mundo, qualquer identidade que se poderia encontrar 
em portas escondidas18. É por isso que há um duplo jogo de 
reenvio: se chegamos à consciência (de) si a partir do ato é não 
para finalizar o movimento, mas para sermos novamente levados 
ao ato. A crença é consciência (de) crença, assim como consciência 

(de) crença é crença, sem que consigamos encontrar espécie 
alguma de coincidência: “existe dès l’origine comme s’échappant à 
soi, comme brisant l’unité de tous les concepts où l’on peut vouloir 
l’enfermer” 19 . O cogito pré-reflexivo aparece, assim, como 

impossível de ser ‘fechado’, preso em uma definição, pois sempre 
escapa a si reenviando-se ao outro lado da moeda, de forma que ele 
sempre foge ao buscar se encontrar e se encontra ao buscar fugir. 
“Le pour-soi est donc affecté en son être par une absence 
structurelle de Soi qui le hante et qui ne peut être surmontée”20. 

A ausência de si infesta o Para-si, e é por isso que Sartre 
denominará uma de suas estruturas imediatas como sendo 
presença a si: um estar diante de si sem poder nele submergir, sem 
poder anular essa distância e se identificar totalmente consigo 
mesmo. Há, pois, uma fissura ou uma inconstância na estrutura do 
cogito pré-reflexivo, uma identidade e ao mesmo tempo diferença, 
um escorregar do ato para a consciência não-tética (de) si e desta 

de volta ao ato, de modo que “la conscience s’excepte de ce à quoi 
elle appartient, s’absente de ce à quoi elle ne peut être présente que 

                                                            
18 Como no filme Quero Ser Malkovich. Direção: Spike Jonze. 

19 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit., p. 111.  

20 RIZKI, Hadi. “L’action comme assomption de la contingence”. BARBARAS (Org). Sartre, désir et 
liberté, pp. 146, 147. 
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par cette absence même, s’exclut dans le geste même de 
s’inclure”21. 

É uma separação feita por nada, mas um nada que não 
permite conciliar esses dois movimentos em uma identidade 
absoluta, de forma que toda crença será crença perturbada, sem 
consistência plena e rígida. A intencionalidade, que se volta para 
um objeto ou outra pessoa, traz consigo esse voltar-se não 
teticamente para si mesma, e com isso se afasta um pouco de seu 
próprio ato, sem deixar de sê-lo, mas passando a sê-lo na forma de 
não ser:  

 

Le soi réprésente donc une distance idéale dans l’immanence du 
sujet par rapport à lui-même, une façon de ne pas être sa propre 

coïncidence, d’échapper à l’identité tout en la posant comme 
unité, bref, d’être en équilibre perpétuellement instable entre 
l’identité comme cohésion absolue sans trace de diversité et 

l’unité comme synthèse d’une multiplicité. C’est ce que nous 
appellerons la présence à soi. La loi d’être du pour-soi, comme 
fondement ontologique de la conscience, c’est d’être lui-même 

sous la forme de présence à soi22. 
 

Em uma relação de imanência há distância, assim como na 
presença há ausência – que não torna a consciência uma dualidade, 
mas que a faz ambígua, sendo o que não é e não sendo o que é, em 
uma unidade que não é coesa e coincidente consigo mesma. É por 
isso que todas nossas ações são “perturbadas”, ou seja, não nos 
tornam idênticos a nós mesmos, tal como a mesa é mesa. Essa 
fissura pode ser verificada em mais um dos exemplos utilizados 
por Sartre em O ser e o nada:  o do garçom de café. 

Embora ainda não falando da presença a si e sim das 
possibilidades de má-fé, que só ocorrem porque o Para-si é quem 

                                                            
21 SIMONT, Juliette. “Genèse du ‘Néant’, genèse de L’Être et le Néant”. MOUILLIE, Jean-Marc; 
NARBOUX, Jean-Philippe (Org). Sartre. L’ètre et le néant. Nouvelles lectures, p. 48.  

22 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit., p. 113.  
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secreta o nada no mundo por ser ele próprio infestado23 de nada, o 
exemplo de garçom de café nos é essencial para ver como já 

aparece, ali, essa perturbação, essa não completa coincidência 
consigo mesmo. 

Esse garçom, com gestos vivos, muito precisos e rápidos, 
atende os clientes do café como se fosse um autômato com seu 
“rigor inflexível”, andando rápido entre as mesas e buscando o 
equilíbrio de sua bandeja cheia de pratos e copos, que ameaçam 
cair a todo instante. Nessa descrição, Sartre enfatiza o de trop, o 
excesso nos gestos e passos, um modo de precisar ser demais o que 
se é, talvez justamente para nesse cuidado excessivo conseguir 

superar a distância de si mesmo e alcançar a coincidência – o que, 
sabemos, não ocorre. 

O filósofo francês prossegue a viva descrição dizendo que o 
garçom “joue, il s’amuse. Mais à quoi donc joue-t-il? Il ne faut pas 

l’observer longtemps pour s’en rendre compte: il joue à être garçon 
de café”24, tentando se fixar em sua condição de garçom, coincidir-
se com ela. No entanto, “le garçon de café ne peut être 
immédiatement garçon de café, au sens où cet encrier est encrier, 
où le verre est verre”25. 

Esse representar, atuar, vai no sentido de tentar romper a 
distância, de preencher a ausência, mas tem como resultado 
revelar aquilo que se tentava ocultar: se o garçom de café 
representa com demasiado cuidado ser garçom de café, é porque 
ele não o é, ao menos não o é na forma de uma plena coincidência. 
“Si je le suis, ce ne peut être sur le mode de l’être en soi. Je le suis 
sur le mode d’être ce que je ne suis pas”26. Sem deixar de ser esse 

ato, eu o transcendo, não me identificando plenamente com ele, 

                                                            
23 Sartre utiliza muito o verbo infestar, assombrar (hanter) em O ser e o nada para mostrar relação 
entre ser e nada.  

24 Ibidem., p. 94. 

25 Ibidem, p. 94. 

26 Ibidem, p. 95. 
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perturbando meu gesto no momento em que o realizo, escapando 
dele quando busco com cuidado me afirmar de forma fixa nele. 

Todas nossas ações comportam esse duplo jogo de reenvio, 
e por mais que representemos com empenho nosso papel, não 
conseguimos criar uma adequação absoluta: a crença é crença 
perturbada (consciência (de) crença) e os gestos do garçom são 
gestos perturbados (consciência (do) gesto). A identidade consigo 
mesma cabe ao Em-si, que é o que é. Já o Para-si, por ser aquele 
que infesta de nada o mundo e se auto-infesta, não consegue, 
mesmo que apaixonadamente projete, essa coincidência: onde se 
busca, encontra a fissura e a inconsistência de ser, encontra essa 

presença que só é possível por ser ausência.  
Dizer, no entanto, que o Para-si não é idêntico a si mesmo, 

que há sempre uma distância do cogito pré-reflexivo consigo, não é 
o mesmo que dizer que o Para-si não é. Mas o que seria ele então? 

 
A facticidade do Para-si 

 
Mesmo que não consiga identificar-se consigo mesmo, o 

Para-si é: “Pourtant, le pour-soi est”27. Mesmo que de uma forma 
distinta do Em-si, sem plenitude e coincidência, é possível dizer 
que o Para-si é o que não é e não é o que é. E o que é, é o Em-si que 
carrega sem o ser.  

 
Il est, à titre d’événement, au sens où je puis dire que Philippe II a 
été, que mon ami Pierre est, existe; il est en tant qu’il apparaît 

dans une condition qu’il n’a pas choisie, en tant que Pierre est 
bourgeois français de 1942, que Schmitt était ouvrier berlinois de 

1870; il est en tant qu’il est jeté dans un monde, délaissé dans une 
‘situation’, il est en tant qu’il est pure contingence28. 

 

                                                            
27 Ibidem, p. 115.  

28 Ibidem. 
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A esse Em-si que carregamos, a essa contingência de ter 
nascido burguês ou operário, francês ou alemão, de habitar em São 

Paulo ou Vitória, Sartre chama de facticidade ou presença ao 
mundo, que se constituirá, por sua vez, como um segundo 
movimento de nadificação, já que aqui também não haverá 
coincidência. Se o Para-si não coincide consigo mesmo, também 
não encontrará repouso nessa condição à qual pertence e que não 
escolhe. Ser burguês ou operário aparecem no mesmo duplo 
movimento da presença a si: no movimento de vaivém, de 
aproximar-se das coisas sem nelas se fixar, de carregá-las consigo 
sem se integrar a elas – o que, por sua vez, mostra uma certa 

anterioridade do ser em relação à consciência, dado que, se esta é 
intencionalidade, é porque pressupõe um outro ser que não ela 
para o qual se volta29. É exatamente esse o movimento que a 
presença ao mundo, ou facticidade, revela: ser um burguês francês 

é nascer já envolto em um mundo cheio de valores definidos, é ser 
lançado em uma família – não escolhida – que tem determinada 
condição financeira e valores, é ser jogado em um espaço 
denominado como país X ou Y. “Je rappellerais que, dans l’Être et 
le Néant, la ‘néantisation’ de l’être dans sa facticité n’est pas 
synonime d’anéantissement aveugle, mais qu’elle implique au 
contraire la nécessaire anteriorité de l’être sur la conscience”30. 

Há, assim, um ser que carregamos sem sermos 
responsáveis pela existência dele, mas que nos faz responsáveis 
pelo modo como nos fazemos junto a esse ser. Em outras palavras, 
se o nascer em família burguesa não é nossa escolha, é algo que 
nos foi dado, cabe a nós, no entanto, dar um sentido a esse dado, 

vivê-lo de uma forma ou outra – o que só é possível porque somos 
e não somos esse fato. 

                                                            
29 Cf. “A prova ontológica” na Introdução de O ser e o nada. 

30 GIOVANNANGELI.  Le retard de la conscience: Husserl, Sartre, Derrida. Bruxelas: Ousia, 2001, p. 
17.  
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Do mesmo modo que crença é consciência (de) crença e 
consciência (de) crença é crença, sem poder chegar a uma 

coincidência plena da crença com a crença e da consciência (de) 
crença com a consciência (de) crença, somos e não somos 
burgueses franceses ou operários alemães. Ocorre aqui também o 
“duplo jogo de reenvio”, com a condição concreta e imanente que 
reenvia a uma subjetividade transcendente, que, por sua vez, nos 
leva de volta à objetividade da facticidade. Somos brasileiros na 
forma de não ser, ou seja, é a partir desse fato que podemos dizer 
que somos algo, mas não coincidimos totalmente com esse dado 
porque ele não anula nossa transcendência, nosso ir além de, nossa 

vivência que é, sempre, modificação do dado, mesmo quando o 
aceitamos.  

 
Ainsi le pour-soi est soutenu par une perpétuelle contingence, 
qu’il reprend à son compte et s’assimile sans jamais pouvoir la 
supprimer. Cette contingence perpétuellement évanescente de 

l’en-soi qui hante le pour-soi et le rattache à l’être-en-soi sans 
jamais se laisser saisir, c’est ce que nous nommerons la facticité 

du pour-soi. C’est cette facticité qui permet de dire qu’il est, qu’il 
existe, bien que nous ne pouvons jamais la réaliser et que nous la 
saisissions toujours à travers le pour-soi. 31  

 

Esse trazer consigo a facticidade não permite ao Para-si se 
fixar nesse movimento, embora não possa também dele se desfazer 
por completo. Sem poder abandonar o Em-si carregado e sem 
poder coincidir com ele, o Para-si permanece nesse não 
pertencimento, nessa inconsistência de onde tirará suas decisões e 
valores. Imanência e transcendência caminham juntas, assim como 

objetividade e subjetividade vivem juntas a se repelirem 
mutuamente. Se não posso falar de um Para-si como consciência 
intencional e subjetividade sem trazer o dado objetivo consigo, 

também não posso falar desse factum sem uma transcendência que 

                                                            
31 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit., p. 119. 
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o ilumine; de modo que Sartre opera um vaivém incessante, nos 
jogando “na estrada, na cidade, no meio da multidão”32 e quando 

começamos a nos acostumar com esse lugar, ele vira a moeda e 
mostra que essa estrada só é percorrida por uma subjetividade 
transcendente. Mas não se trata de cair em um idealismo: quando 
começamos a ficar confortáveis com essa subjetividade, Sartre 
novamente nos lança o outro lado da moeda e nos faz sentir como 
essa subjetividade só é na medida em que existe na multidão. 

Há, em O ser e o nada, esse constante jogo de reenvio, de 
forma que o Para-si não consegue se acomodar nenhum instante 
nem em sua subjetividade (que não existe sem a facticidade) nem 

em sua objetividade (que só é fato por ser vivido pela 
subjetividade).  

É por isso que não podemos, nem mesmo em O ser e o 
nada, dizer que a subjetividade é pensada de forma abstrata, alheia 

à historicidade. Embora não tematize concretamente as condições 
históricas, Sartre traz a necessidade de pensar o Para-si no mundo, 
uma subjetividade que só é porque carrega consigo um Em-si que 
não escolheu:  

 
Faire du Néant, comme le veut Heidegger, le ‘repos 

caractéristique’ de la liberté se retouvant elle-même par-delà le 
monde, c’est se permettre d’oublier le pied à pied harassant, 
incessament provisoire, jamais gagné, par lequel, au sein du 

monde, elle se noue et s’arrache à telle ou telle de ses facettes, à 
‘ce-monde-là’, précisément et concrètement 33. 
 

É, pois, de forma concreta e precisa, no mundo, que o Para-
si se coloca e de certo modo é, revelando assim um aspecto realista 

da filosofia sartriana que foi ignorado por parte dos comentadores 
na segunda metade do século XX. No entanto, não podemos 
também nos fixar em um realismo determinista, que tornaria o 
                                                            
32 SARTRE, Jean-Paul. Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade in 
Situações I. Trad. Cristina Prado. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 57. 

33 SIMONT, Juliette. “Genèse du ‘Néant’, genèse de L’Être et le Néant”, op. cit., p. 50. 
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Para-si um Em-si entre outros. Sartre não escolhe um ou outro 
movimento, mas mantém a tensão nessa relação entre 

subjetividade e objetividade, tentando equilibrar-se entre esses 
extremos e mostrar que só é possível manter-se em pé com um pé 
em cada lado. 

Assim, o exemplo do garçom, citado anteriormente, que 
nos mostrava o quanto o Para-si sempre escapa a si mesmo, 
mesmo quando realiza gestos preciso demais para tentar ser o que 
é, pode ser agora retomado para mostrar que, embora em todo 
Para-si haja representação, atuação de ser, é possível diferenciar o 
que Sartre chamará de comédia realizante da comédia pura, 

justamente porque a primeira implica em assumir a facticidade. Ou 
seja: se é verdade que o garçom brinca de ser garçom, ele é um 
garçom que realiza essa atuação: há uma série de elementos 
cotidianos e contingentes (o ficar acordado até tarde, ganhar 

pouco, ter de ser gentil para ganhar os 10 %, ficar em pé o tempo 
todo no trabalho, ter de carregar bandejas cheias com rapidez e ao 
mesmo tempo cuidado etc.) que nos permite dizer que ele é um 
garçom, não como a mesa é mesa, mas como um garçom pode ser 
garçom, isto é, representando. 

 
C’est ce qui ressort bien du fait que, si je dois jouer à être garçon 

de café pour l’être, du moins aurai-je beau jouer au diplomate ou 
au marin: je ne le serai pas. Ce fait insaisissable de ma condition, 
cette impalpable différence qui sépare la comédie réalisante de la 

pure et simple comédie, c’est ce qui fait que le pour-soi, tout en 
choisissant le sens de sa situation et en se constituant lui-même 

comme fondement de lui-même en situation, ne choisit pas  sa 
position 34. 
 

O garçom que representa ser garçom é garçom na forma 
de representação, mas não adiantaria representar ser diplomata 
porque não há uma facticidade (ganhar bem, usar roupas sociais, 

                                                            
34 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit., p. 119.  
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falar várias línguas e viajar constantemente) que ele carrega que 
permita dizer que ele é diplomata, nem mesmo na forma de 

atuação. É essa facticidade não escolhida que permitirá dizer que se 
trata de uma comédia, mas uma comédia realizante e não pura, ou 
seja, que nos permitirá dizer que o garçom que brinca de ser 
garçom é garçom e que o garçom que brinca de ser diplomata é 
garçom. Com isso, Sartre se afasta muito de uma concepção 
idealista da liberdade, sem cair, com esse ato, na anulação da 
subjetividade responsável e ativa. Se a “força das coisas”35 permite 
dizer que o Para-si é, ela não anula a não-coincidência dele consigo 
mesmo e com o mundo, de modo que ele será sempre na forma de 

ser o que não é e não ser o que é, numa conjunção entre unidade e 
dualidade, entre união de fato e separação de direito, entre 
transcendência e imanência, subjetividade e objetividade. “C’est la 
réciprocité entre la liberté et la situation qui explicite l’expérience 

humaine”36. Sem liberdade totalmente deslocada da facticidade, e 
sem uma facticidade que determine e torne o Para-si, Em-si, O ser 
e o nada apresenta, assim, esse equilíbrio difícil e instável entre a 
subjetividade e a objetividade, que devem ser pensadas de forma 
conjunta, mas sem que uma anule a outra. Como em uma 
gangorra, somos levados de um extremo a outro e a proposta 
filosófica sartriana é a de não tombarmos nem de um lado nem do 
outro, mantendo ambos os lados relativamente estáveis e na 
mesma direção. Isso nos leva a termos que “reparar” os passos a 
todo momento: se agora damos um passo a mais em direção à 
subjetividade, a gangorra ameaça desequilibrar-se, e para não 
cairmos, é necessário dar agora dois passos em direção à 

objetividade, e assim por diante, em um movimento que não 
encontrará repouso em nenhum momento, nem no mundo, nem 
na consciência. 
                                                            
35 Para utilizar título de livro de Simone de Beauvoir. Cf. BEAUVOIR, Simone de. A força das coisas. 
Trad. Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. 

36 MOUILLIE, Jean-Marc. “Le projet philosophique de L’être et le néant”. MOUILLIE, Jean-Marc; 
NARBOUX, Jean-Philippe (Org). Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, p. 23. 
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Il est possible d’affirmer que l’existence subjective s’annonce dans 

le monde comme ce qu’elle se fait être, et que le monde lui 
appairaît comme ce qu’elle est. Il y a là un rapport étroit entre la 

subjectivité et le monde, rapport qui ne laisse subsister aucun 
intérieur et aucun extérieur statiquement séparés37.  

 
Essa relação inseparável entre subjetividade e mundo se dá 

conjuntamente com uma impossibilidade de fazer o Para-si 
coincidir, seja com o Em-si, seja consigo mesmo. Por meio da 
descrição da conduta interrogativa, Sartre chega às estruturas 
presença a si e presença ao mundo sempre a indicar como a 

nadificação se apresenta em todas as intencionalidades da 
consciência. Mesmo que procuremos uma coincidência com o Em-
si que carregamos, ao tentar apreendê-las, somos lançados na 
transcendência, nesse movimento que nos leva para além do dado, 

embora nunca sejamos sem ele. Tal como na presença-a-si, a 
facticidade faz com que possamos dizer que o Para-si é, mas que é 
o que não é e não é o que é. 

É, pois, a partir do pensar o Para-si como sendo por conta 
do Em-si, mas não se reduzindo a ele, que Sartre compreenderá 
uma série de condutas do humano no mundo, tais como a do 
possível e da destruição. Assim como o possível surge dessa tensão 
entre subjetividade e objetividade38, a destruição é, por um lado, 
uma doação de sentido das subjetividades, que colocam um “antes” 
e um “depois”, uma “casa” e “agora” “destroços”, e, por outro, 
“bien qu’arrivant à l’être par l’homme, est un fait objectif et non 
une pensée” 39 . Ora somos levados à subjetividade, ora à 

                                                            
37 RIZK, Hadi. “Être et faire, la liberté comme principe d’individuation”. MOUILLIE, Jean-Marc; 
NARBOUX, Jean-Philippe (Org). Sartre. L’Être et le néant. Nouvelles lectures, p. 194.  

38 Por um lado, não se trata de uma mera reflexão lógica. E por outro, não se trata de uma potência 

que o próprio objeto traria em si mesmo. Cf. SOUZA, Thana Mara de. “Tensão na Ontologia 
Fenomenológica de Sartre”. Revista Ética e Filosofia Política, UFJF, nº XX, vol. I, junho de 2017, pp. 
150-167. 

39 SARTRE, Jean-Paul. L’Être et le Néant, op. cit., p. 43. 
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objetividade – de modo que não podemos optar por uma ou por 
outra. A proposta da filosofia de Sartre é a de compreender 

qualquer situação como formada ao mesmo tempo por seu aspecto 
de imanência e transcendência; objetividade e subjetividade, Em-si 
e Para-si, sem que, no entanto, esses termos se diluam um no 
outro e desapareçam. Se a destruição é um fato objetivo (uma 
mudança constatada dos objetos no mundo), ela não existe sem 
essa constatação da mudança, feita pela subjetividade. Por outro 
lado, se é a subjetividade que constata, dando sentidos distintos ao 
que havia antes e depois, isso só ocorre porque houve de fato um 
terremoto ou uma ventania. Assim, não devemos optar nem por 

uma subjetividade alheia aos fatos, nem por fatos que anulam as 
subjetividades, mas por uma tensão que nos leva a pensá-los 
concretamente unidos e ao mesmo tempo com um escapando ao 
outro. 

 
Sa facticité, ou reprise du pour-soi par l’en-soi, l’attache à un 
donné qui l’inscrit nécessairement dans le monde, en telle place, 
en tel corps – nécessité de la contingence. Sa transcendance 

dépasse néanmoins cet ancrage, en l’éclairant de son projet, 
lequel irréalise le donné40.  

 

Facticidade e transcendência aparecem nessa dualidade 
que é unidade indissolúvel, assim como crença e consciência (de) 
crença. É por isso que Sartre opta pela noção de presença, que 
implica o estar diante de ..., e, portanto, em uma não identificação. 
Se presente é ser ausente, e o pertencimento se dá no escapar-se, 
assim como, por sua vez, a ausência implica a presença e a fuga 

traz o pertencer. Sem ser totalmente o Em-si que carrega, o Para-si 
também não é totalmente uma transcendência abstrata que a nada 
se apega. E é nessa inconsistência de ser, nessa busca que se oculta 

                                                            
40 RIZK, Hadi. “Être et faire, la liberté comme principe d’individuation”, op. cit., p. 199.  
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e ocultamento que revela41, que o Para-si pode ser encontrado, 
nunca de forma fixa e imóvel, mas nesse movimento incessante 

entre consciência (de) si e ato, transcendência e imanência, 
subjetividade e objetividade.  

 
D’un côté, la conscience ne saurait mettre hors circuit le tout de 

l’être, annuler (fût-ce provisoirement) son lien à l’être, 
contrairement à ce que suppose le protocole de la réduction 
transcendentale. D’un autre côté, non seulement la conscience 

peut se mettre elle-même hors circuit, mais, du simple fait qu’elle 
existe nécessairement sur le mode de la consciência (d’)elle-
même, elle ne peut pas ne pas faire42.  

 
Esse ir e vir do Para-si, essa impossibilidade de repouso em 

quaisquer dos lados, é não apenas “estrutura imediata”, mas o 
modo como devemos compreender a realidade humana no mundo. 

O método, portanto, para melhor compreender o que é o ser 
humano, é aquele que perfaz esse movimento de “vaivém”, que 
traz ora as condições históricas objetivas (que permitem dizer que 
este Para-si é burguês ou operário etc.), ora a transcendência 
subjetiva (que exterioriza e modifica o dado), em uma relação 
necessária que aponta a contingência. É por isso que podemos 
afirmar que, mesmo que não haja identidade no percurso 
sartriano, o sentido proposto pelas estruturas imediatas do Para-si 
(como vimos com presença a si e presença ao mundo) vai na 
mesma direção do que no texto Questões de Método reaparecerá 
como método regressivo-progressivo. 

 

  

                                                            
41 Em uma referência ao modo como Heidegger, em Ser e Tempo, pensa a questão da verdade como 
alétheia.  

42 NARBOUX, Jean-Philippe. Intentionnalité et négation dans L’Être et le néant, op. cit., p. 79. 
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Considerações Finais – Questões de Método e a realidade 
vivida 

 
Sem a possibilidade de desenvolver as noções trabalhadas 

em Questões de Método aqui, pretendemos apenas mostrar que há 
aproximações entre as obras, que não anulam as diferenças, mas 
que indicam uma não ruptura nas ideias centrais que, adaptadas, 
continuam. Se é verdade que em O ser e o nada Sartre distingue 
seu pensamento de uma dialética hegeliana e não se coloca como 
marxista, algo que ocorrerá em Questões de Método, é verdade 
também que as novas noções ali colocadas aparecem para dar 

conta de um mesmo problema (como pensar o humano no 
mundo) e apresentam uma resposta semelhante, que é a de colocar 
os termos de uma relação necessária e ao mesmo tempo tensa:  

 
Não posso descrever, aqui, a verdadeira dialética do subjetivo e 
do objetivo. Seria necessário mostrar a necessidade conjugada da 
‘interiorização do exterior’ com a ‘exteriorização do interior’. 

Com efeito, a práxis é uma passagem do objetivo para o objetivo 
pela interiorização; o projeto como superação subjetiva da 

objetividade em direção à objetividade, tenso entre as condições 
objetivas do meio e as estruturas objetivas do campo de possíveis, 
representa em si mesmo a unidade em movimento da 

subjetividade e da objetividade, essas determinações cardeais da 
atividade. O subjetivo aparece, então, como um momento 
necessário do processo objetivo43. 

 

Sem mais pretensões ontológicas 44 , transformando a 
questão geral de pensar o humano no mundo para pensar este ou 

estes homens no mundo45, Sartre modifica seu 

                                                            
43 SARTRE, Jean-Paul. Questões de Método. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2002, p. 80. 

44 Como havia em O ser e o nada, embora já com a advertência de que se tratava de um Ensaio e 
qualificando essa Ontologia como fenomenológica. 

45 O que as biografias escritas por Sartre a partir de sua proposta da psicanálise existencial, tais como 
Saint Genet e O idiota da família, tentam realizar.  
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vocabulário, mas mantém a intenção, já existente no Ensaio de 
Ontologia Fenomenológica, de não pensar a subjetividade 

descolada da objetividade e esta descolada daquela. Se antes essa 
proposta aparecia em termos de Para-si e Em-si, a partir das 
estruturas imediatas como presença a si e facticidade, como vimos, 
agora ela reaparece com uma outra roupagem, mas mesma 
modelagem. A facticidade, como vimos, indicava a impossibilidade 
de falar de subjetividade sem o Em-si que carrega (sem a 
objetividade, portanto), e, ao mesmo tempo, a necessidade de 
pensar esse Em-si como transcendido pela subjetividade, de modo 
a não existir coincidência plena entre eles – o que não é diferente 

do trecho citado de Questões de Método, quando, por meio de uma 
dialética, o que se pretende é mostrar a mesma tensão entre o 
subjetivo e o objetivo, numa unidade indissolúvel sem identidade 
entre os termos. 

Ora, ao conceber a práxis como essa passagem do objetivo 
para o objetivo por meio da subjetividade, o que Sartre está a nos 
dizer é, com outra metodologia, o mesmo que já dizia antes: não 
existe liberdade senão em situação e esta só existe por meio da 
liberdade. Mesmo que as questões e respostas se tornem mais 
concretas, elas apontam para um mesmo caminho: a realidade é 
sempre vivida e a vivência se dá sempre em condições objetivas já 
estabelecidas de antemão – de forma que não devemos pender 
nem para uma objetividade que se constrói autonomamente, sem 
atividade humana, nem para uma subjetividade que decidiria sobre 
si mesma alheia às condições concretas nas quais está inserida. Em 
Questões de Método, o subjetivo é mantido – como já ocorria em O 

ser e o nada – como momento necessário do processo objetivo, sem 
que essa filosofia se torne idealista porque é do objetivo que se 
parte, tal como o método regressivo-progressivo anuncia. 

 

Nosso método é heurístico, ensina-nos algo de novo porque é, a 
uma só vez, regressivo e progressivo. Sua primeira preocupação 
é, como a dos marxistas, encontrar o lugar do homem em seu 
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contexto. Pedimos à história geral para nos restituir as estruturas 
da sociedade contemporânea, seus conflitos, suas contradições 

profundas, e o movimento de conjunto que estas determinam46.  
 

De um modo mais concreto e aprofundado, vemos 
reaparecer a facticidade como primeira preocupação do método 
marxista-existencialista: deve-se partir do contexto, da estrutura 
da sociedade, desse Em-si que carregamos e não escolhemos, mas 
pelo qual nos tornamos responsáveis na medida em que não 
coincidimos plenamente com ele. 

Mas se essa é a primeira preocupação do método sartriano, 
ainda nada diz sobre as subjetividades que vivenciam essa 
realidade: “Assim, temos à partida um conhecimento totalizante do 
momento considerado, mas, em relação ao objeto de nosso estudo, 
esse conhecimento permanece abstrato”47. É preciso, então, agora, 
realizar o movimento progressivo: se partimos do objetivo para 

chegar ao subjetivo (essa pessoa em determinadas condições 
históricas), o encontramos de forma ainda abstrata; e para de fato 
compreendê-lo, é preciso evitar o realismo mecanicista e 
determinista48, é preciso realizar esse movimento mesmo/outro, 
que é o da subjetividade para a objetividade. Se o ponto de partida 
é o concreto, o Em-si que carregamos, não podemos anular ou 
diminuir a importância da construção subjetiva da realidade; e é 
por isso que Sartre chamará seu método de “vaivém”:  

 

De qualquer maneira, a ação e a vida do homem que devemos 
estudar não podem ser reduzidas a essas significações abstratas, 

a essas atitudes impessoais. Pelo contrário, é ele que lhes dará 
força e vida pela maneira como se projetará através delas. 
Convém, portanto, voltar ao nosso objeto e estudar suas 

declarações pessoais49. 

                                                            
46 Ibidem, p. 103. 

47 Ibidem. 

48 No qual o marxismo do século XX teria caído, segundo Sartre. Cf. Questões de Método. 

49 Ibidem, p. 105. 
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O movimento do objetivo ao subjetivo deve ser completado 
pelo movimento inverso (ou o outro lado da moeda), que vai do 

subjetivo ao objetivo, tal como, em O ser e o nada, víamos a não 
identidade do Para-si com o Em-si, dado sua transcendência. 

Voltar-se para uma determinada subjetividade e estudar 
suas declarações pessoais é compreender que esta não se anula na 
relação com o objetivo; é, em outras palavras, compreender a 
realidade humana como presença a si e presença ao mundo, que de 
modo conjunto pensa as condições históricas (ou facticidade) a 
partir das quais as subjetividades (ou Para-si) se constroem e ao 
assim fazer, modificam as próprias condições históricas. Do 

mesmo modo que a destruição, em O ser e o nada, era ao mesmo 
tempo uma condição concreta e uma significação humana, a 
práxis, em Questões de Método, será a tensão de elementos que se 
unem e se escapam, a concretude vivida pela subjetividade que, 

por sua vez, vive essa determinada estrutura social. 
 

Definiremos o método de abordagem existencialista como um 
método regressivo-progressivo e analítico-sintético; é, ao mesmo 

tempo, um vaivém enriquecedor entre o objeto (que contém toda 
a época como significações hierarquizadas) e a época (que 
contém o objeto em sua totalização50 (P. 112, QM). 

 

Esse vaivém enriquecedor entre subjetividade e 
objetividade, objeto e época, nos faz lembrar do “duplo jogo de 
reenvio” que aparecia nos movimentos da presença a si e da 
presença ao mundo, já que tanto um quanto o outro trazem – com 
outros termos – a mesma compreensão da realidade humana como 

uma unidade indissolúvel entre o que é realidade e o que é 
humano, sem que um seja capaz de anular o papel do outro. 

É por isso que, mesmo que haja uma modificação nos 

termos utilizados, não é possível afirmar que há uma ruptura no 
pensamento sartriano. Se a metodologia se transforma para se 

                                                            
50 Ibidem, p. 112.  
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aproximar do marxismo, o “núcleo duro” da filosofia de Sartre 
permanece, que é justamente a compreensão da realidade humana 

como tensão e manutenção do equilíbrio instável (porque nunca 
fixo e imóvel) entre Para-si e Em-si, ou entre subjetividade e sua 
época. 
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O Ser e o Nada: 
breve história de uma recepção 

Renato dos Santos Belo1 
 
O que significa ler Sartre hoje? Que quer dizer, na aurora do 

século XXI, quando boa parte das questões filosóficas parecem ter 
se deslocado2 para a dimensão da linguagem ou dos atos de fala; o 

que estaria em jogo, para além da curiosidade enciclopédica do 
bem-comportado historiador da filosofia, retomar um pensamento 
que afirma a irredutibilidade da subjetividade e se declara 
explicitamente herdeiro do momento inaugural da modernidade 
filosófica quando era o cogito a garantia de autocertificação do 
sujeito? O que significa, ainda, retomar a leitura de um autor que 
tornou indissociável sua filosofia das noções, hoje já bem 
ultrapassadas, de engajamento e compromisso? Mais 

precisamente, o que se deve ter em mira quando o foco dessa 
leitura recai sobre sua obra mais célebre e controvertida: O Ser e o 
Nada? Pois bem, tal empreitada mais parece apontar para a 
constatação de uma inatualidade do que para a significativa 
importância de um pensamento tantas vezes denominado de 
vulgarização da filosofia e de um certo pieguismo no exame da 
ordem existencial. Na interpretação do professor Bento Júnior3, 
hoje, passados mais de meio século desde a publicação do Ensaio 
de Ontologia Fenomenológica de Sartre, é possível, graças a uma 
curiosa dialética, que envolve a proximidade e a distância, ler, sem 
os prejuízos de outrora, a letra do ensaio sartriano. Aquele fascínio 
ou repulsa diante das teses de Sartre, que teriam preponderado 
nas leituras de primeira hora, recuariam diante de uma tentativa 

                                                            
1 Professor Adjunto do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA). 

2 Cada vez mais as filosofias da existência e da subjetividade parecem relegadas ao terreno do 
irremediavelmente inatual e ultrapassado. 

3 Ver, nesse sentido, o prefácio do professor Bento Prado Júnior ao livro de Luiz Damon Santos 
Moutinho: Sartre: Psicologia e Fenomenologia. 
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de resgate do que seria uma análise rigorosa de texto, possível, é 
preciso dizer, graças ao longo trabalho que o tempo realiza, 

transformando uma obra tida à primeira vista como uma revelação 
do mundo, num clássico. Entenda-se por clássico aqui não a 
presença eterna de uma filosofia que, porque sem tempo nem 
lugar, sobreviveria aos tempos impondo sua verdade, mas, ao 
contrário, trata-se de retomar a definição de um clássico que Sartre 
nos oferece na apresentação de Les Temps Modernes: clássico não 
significa ser alheio ao tempo, mas aceitar o peso de ser enterrado 
junto com seu próprio tempo, de maneira que não é a 
atemporalidade que marca a grandeza de um texto ou de um 

autor, mas sua radical historicidade. 
Pois bem, se Sartre, num sentido, assume explicitamente um 

compromisso radical com seu próprio tempo, por outro lado, é 
difícil catalogar os admiradores da prosa sartriana do entre-

guerras senão pelo recurso aos qualificativos, nem sempre 
positivos, de fascínio, voga, modismo4. As leituras críticas, em 
contrapartida, abundam. Desde os primeiros anos que se seguiram 
ao Ensaio de Sartre a pena filosófica se encarregou da tarefa de 
tomá-lo sob a alcunha de representante maior do puro idealismo 
filosófico e da ideologia pequeno-burguesa, sua cúmplice. Uma 
outra maneira, diga-se de passagem, de marcar posição em relação 
a um pensamento que, à primeira vista, não romperia em nada 
com a tradição metafísica que remonta a Parmênides5, dissociando, 
de maneira definitiva, ontologia e história6. Aliás, como ler de 
outra forma a afirmação de Sartre de que somos ontologicamente 
livres? Ora, se a liberdade é atemporal, uma estrutura que 

                                                            
4 É preciso notar que esse tipo de leitura não é completamente alheio aos dias atuais, mesmo hoje a 

filosofia da existência é classificada por intelectuais com algum prestígio como não passando de mais 
uma moda parisiense. 

5 Ver, nesse sentido, a interpretação do professor Gerd Bornheim em seu livro intitulado: Sartre: 
Metafísica e Existencialismo.   

6 Um pouco na contracorrente dessa interpretação vai o comentário de François Noudelmann, 
L’Incarnation Imaginaire. 
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independe das circunstâncias, então, nada mais plausível, 
aparentemente, do que afirmar: a história está totalmente ausente 

de O Ser e o Nada7. Eis aqui a questão essencial: a liberdade situada 
apresentada por Sartre em seu texto de 1943 poderia prescindir da 
noção de historicidade e existência, ou, antes, seria preciso uma 
nova articulação das noções do estrutural e do contingencial na 
armadura conceitual de O Ser e o Nada? Todo problema, no 
entanto, é que as leituras tradicionais de Sartre tenderam a separar 
definitivamente o ontológico e o histórico, de maneira que a tese 
sartriana de que estamos condenados à liberdade só poderia 
figurar como mais uma dessas afirmações viciadas, desde a 

origem, por um idealismo indisfarçável.  
Ontologia tradicional, ausência da história, liberdade sem 

campo. Esses os pontos que me parecem fundamentais. Examinar 
a atualidade de Sartre passa, no meu entender, por retomar o 

diálogo, tantas vezes marcado por profundos mal-entendidos, 
entre o existencialismo e seus críticos mais imediatos. Esse diálogo 
crítico, ao colocar em relevo a difícil relação entre o existencialismo 
e o marxismo8, atualiza a ideologia existencial ao mesmo tempo 
em que verifica a força da filosofia marxista. Dito de outro modo, 
não se trata de proceder a um esclarecimento da letra do texto 
sartriano com a intenção de liberá-lo de uma suposta distorção 
empreendida por críticos apressados em nome, assim, de uma 
pretensa pureza do texto original. Um texto suscita leituras e se os 
intérpretes de O Ser e o Nada não se renderam a um possível 
sartrismo, tanto melhor para o pensamento de Sartre que pode ser 
constantemente posto em questão a partir do interior mesmo de 

sua fortuna crítica. Evidentemente algumas correções sempre se 
fazem convenientes, mas corrigir não significa silenciar um debate 
que, se bem articulado, nos permitirá retomar Sartre. Pois bem, 

                                                            
7 Donde o núcleo da leitura crítica que o filósofo Marcuse faz de O Ser e o Nada.  

8 Foram muitos os autores de filiação marxista que levantaram a voz contra o existencialismo de 
Sartre e dirigiam sua crítica, sobretudo, à obra O Ser e o Nada. 
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partamos de algumas leituras de O Ser e o Nada e preparemos o 
terreno para que o exame das formas nos revele o espírito (ainda 

vivo?) do pensamento sartriano. 
 

*** 
 
Quando Sartre em Questão de Método explicita a posição do 

existencialismo em relação ao marxismo é para definir este último 
como a filosofia reinante de nossa época, frente à qual o 
existencialismo só poderia figurar como uma ideologia9, que vive 
às margens da filosofia insuperável de nosso tempo e dela é 

dependente. O curioso ao examinarmos esse elogio que Sartre faz 
ao marxismo, quase vinte anos após a publicação de O Ser e o Nada 
(1943), é atentarmos para as críticas que essa obra de Sartre sofreu 
da pena dos mais diferentes setores da cultura e em particular do 

marxismo. É certo que o elogio que o marxismo recebe no texto 
que precede a Crítica da Razão Dialética vem seguido de uma série 
de considerações que fariam tremer a ortodoxia marxista. Em 
outras palavras, aos olhos dos críticos de Sartre querer aliar 
existencialismo e marxismo é, no mínimo, um contrassenso. É 
querer aliar teoria revolucionária10 da sociedade justamente com 
aquilo que se pretende derrubar, a ordem burguesa, que estaria 
genuinamente expressa no existencialismo de Sartre. Mas qual a 
necessidade de se pretender uma reconciliação entre 
existencialismo e marxismo no final dos anos 50? Precisamente, 
trata-se de operar um novo encontro entre teorias que haviam 
sido, por princípio, condenadas ao divórcio como atestam as 

primeiras leituras de O Ser e o Nada. 

                                                            
9 Ideologia aqui não tem o sentido negativo de ilusão, falseamento da realidade. Refere-se à definição 

que Sartre apresenta em Questão de Método. O existencialismo é uma ideologia porque cada época 
só pode ter uma filosofia que a expressa, lugar assegurado por Sartre ao marxismo. 

10 Para Marcuse há um indício de teoria revolucionária em O Ser e o Nada, mas Sartre não o teria 
levado a cabo. 
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No conjunto da vasta obra sartriana (trata-se de uma imensa 
produção que se iniciou na década de 30 e vai até a década de 70, 

passando por vários gêneros: o romance, o teatro, o tratado etc) o 
ensaio de 1943, O Ser e o Nada, assume um papel fundamental e 
central 11  se observado sob a perspectiva de seus diversos 
intérpretes. Essa obra é o resultado das reflexões sartrianas do 
período que vai de 1934 até 1939. Até então, nosso filósofo tinha se 
ocupado da revisão da psicologia a partir de uma noção 
fenomenológica da imagem, das emoções e do psíquico. Em O Ser e 
o Nada é quando Sartre põe em marcha sua pretensão primeira de 
compreensão da realidade humana, e faz isso de posse das 

conquistas proporcionadas pela fenomenologia husserliana e a 
filosofia de Heidegger. Trata-se, na verdade, de uma certa leitura 
da ciência fundante, é preciso frisar. A inspiração sartriana é 
francamente de caráter husserliano — como atesta seu pequeno 

texto intitulado Uma ideia fundamental da fenomenologia de 
Husserl: a intencionalidade —, mas essa adesão a Husserl é, para 
dizer o mínimo, peculiar. Quando Husserl se ocupa da 
fenomenologia é para dar continuidade a um projeto filosófico que 
se iniciara com Kant e que dizia respeito propriamente às 
condições de possibilidade do conhecimento, ou, em linguagem 
mais especificamente fenomenológica, para estabelecer a relação 
entre as coisas e seus modos de doação ou fenômenos e a 
consciência. Como evidencia a leitura do professor Carlos Alberto 
Ribeiro de Moura, quando Husserl fala em ir às coisas mesmas, ele 
se refere ao conhecimento, ou quer dizer voltar-se para o 
conhecimento mesmo, e confundir isso com qualquer virada 

ontológica proporcionada pela fenomenologia é não compreender 
o sentido do projeto husserliano, é se pôr lado a lado com as 
interpretações existencialistas12. Ora, é justamente contra essa 
                                                            
11 Central aqui diz respeito ao fato de que o esclarecimento do lugar e do alcance dessa obra no 
interior da reflexão sartriana nos ajudará a compreender outros pontos não muito iluminados de sua 
trajetória. 

12 Cf. MOURA, Carlos Alberto Ribeiro de – Crítica da razão na fenomenologia. 
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perspectiva fortemente gnosiológica que Sartre se insurge, vendo 
na fenomenologia e seu retorno às coisas mesmas a possibilidade 

de se reabilitar a dimensão ontológica, expulsa da reflexão bem-
pensante desde a demolidora crítica empreendida por Kant. Desde 
o Ensaio sobre a transcendência do Ego nosso filósofo se 
apropriara do procedimento fenomenológico com a intenção de se 
contrapor a uma certa tendência da filosofia contemporânea, 
marcada pela forte presença do método analítico e de 
preocupações gnosiológicas. Todo propósito de Sartre está, dessa 
forma, em mostrar que o ser humano, por ser aquele ser que 
escapa às determinações, exige uma nova maneira, ou um novo 

procedimento narrativo (é preciso reelaborar o sentido mesmo da 
conceitualização filosófica) para elucidá-lo (o termo agora é 
compreensão em lugar do já viciado, explicação). Toda questão é 
saber, precisamente, qual o estatuto da obra O Ser e o Nada no 

conjunto da reflexão sartriana. Tal tarefa é, no mínimo, espinhosa. 
Em que sentido? Se nos restringíssemos apenas ao chamado 
gênero do tratado, no qual Sartre já tem uma imensa produção, a 
questão se poria porque o ensaio de 1943 parece ser insuficiente 
para dar conta do desenvolvimento de sua obra. Seus críticos e 
intérpretes apontam, em sua maioria, uma oposição entre as 
reflexões de Sartre até O Ser o Nada e aquelas que se iniciaram a 
partir dos chamados textos políticos de Sartre, culminando, em 
1960, com a publicação da obra inacabada, Crítica da Razão 
Dialética13. A obra O Ser e o Nada sempre apresentou, tanto para 

                                                            
13 O professor Franklin Leopoldo e Silva nos coloca a questão nos seguintes termos: “Com alguma 

frequência encontramos, entre os estudiosos de Sartre, uma interpretação orientada pela divisão de 
seu pensamento em duas fases: na primeira, sob a influência de Husserl e Heidegger, 

predominariam os temas existenciais tratados pelo viés fenomenológico e que teriam encontrado sua 

expressão definitiva em O Ser e o Nada, um tratado de ontologia caracterizado por uma atitude de 

decidida inversão na reconstrução e tratamento de questões tradicionais da filosofia. Numa segunda 
fase, a aproximação do marxismo teria feito com que Sartre se voltasse inteiramente para a história, 

prevalecendo então a busca das determinações e mediações por via das quais os grandes temas da 

consciência e da liberdade, antes visados na esfera do absoluto, fossem tratados como a constituição 
de processos pelos quais a singularidade humana se contrapõe dialeticamente à totalidade histórica”. 

(LEOPOLDO E SILVA, Franklin, “Metafísica e história no romance de Sartre”, Cult 34, maio 2000, p. 
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seus críticos como para seus comentadores, um estatuto 
problemático. Lida, como nos observa Cristina Diniz Mendonça14, 

tradicionalmente como obra de pura metafísica, no sentido 
tradicional da acepção, ela estaria, qual uma mônada leibniziana, 
de portas e janelas fechadas para a realidade histórica. Cristina 
Diniz Mendonça salienta o caráter no mínimo estranho de tal 
consideração, pois O Ser e o Nada foi escrito durante a Segunda 
Guerra Mundial, respirando os ares da ocupação nazista na França. 
Como entender esse mistério? Não vem ao caso considerar aqui a 
solução encontrada por essa comentadora para esse problema 
(solução, diga-se de passagem, singular, pois tenta mostrar retrato 

de que tempo é O Ser e o Nada). O que queremos tão somente é 
menos apresentar uma solução e mais constituir um problema: 
aquele do estatuto da obra O Ser e o Nada. Marcuse, em seu 
comentário desta obra em 1948, intitulado O Existencialismo - 

Comentário a O Ser e o Nada, critica duramente a posição sartriana 
e classifica esse texto de 1943 como obra idealista e burguesa (essa 
é a posição, também, de Lukács em seu livro Existencialismo ou 
Marxismo?, e é bem em termos de alternativa que se coloca a 
questão ali, pois contrariamente ao que se propõe nas páginas da 
Crítica da Razão Dialética, existencialismo e marxismo sempre se 
mostraram, aos olhos dos críticos de Sartre, como excludentes). No 
Post-scriptum ao comentário de Marcuse, escrito em 1965, mais 
que uma década depois do primeiro texto, portanto, e já sob o 
impacto da Crítica; Marcuse fala ali de uma conversão radical no 
pensamento sartriano. 
                                                                                                                              
59). A perspectiva do professor Franklin será, diga-se de passagem, tentar se contrapor a esse tipo de 

interpretação e o faz por meio da análise da passagem da metafísica à história em Sartre. 

14 “Decorridos mais de 50 anos do lançamento de O Ser e o Nada, ressoa ainda hoje, nos diferentes 

tipos de interpretação da obra, o eco do mesmo refrão entoado desde os comentadores da primeira 

hora: ‘trata-se de um livro de pura reflexão filosófica’, com portas e janelas fechadas para o mundo, 

escrito no entanto, ‘curiosamente’, numa época de virada histórica radical, durante a Segunda 
Guerra Mundial — é justamente naquele momento que o autor, distanciando-se do vendaval que 

então soprava sobre o mundo, busca refúgio no território neutro da filosofia ‘pura’ ...”. 

(MENDONÇA, Cristina Diniz. O Mito da Resistência. Tese de doutorado apresentada à FFLCH/USP, 
2000, p. 13). 
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Foi dito numa nota a O Ser e o Nada que a moral da libertação e 

da redenção era possível, mas exigiria uma ‘conversão radical’. Os 
escritos e as posições de Sartre nas duas últimas décadas são uma 

tal conversão. Ontologia pura e fenomenologia recuam ante a 
efetiva invasão da história nos conceitos de Sartre, da discussão 
com o marxismo e da aceitação da dialética. A filosofia torna-se 

política porque nenhum conceito filosófico pode mais ser pensado 
fora nem desenvolvido sem compreender dentro de si mesmo a 
inumanidade que é organizada hoje pelos governantes e aceita 

pelos governados.15 

 
A expressão conversão radical, apropriada16 por Marcuse, é 

tão forte que soa como se Sartre tivesse mudado de lado nas 
trincheiras, ou seja, tivesse abandonado a concepção idealista e 
burguesa e se convertido à causa proletária, aos ideais comunistas, 
enfim, tivesse se tornado “o camarada Sartre”17. Essa opinião que 

defende haver um Sartre até O Ser e o Nada e outro com o 
aparecimento da Crítica da Razão Dialética, também é 
compartilhada pela maioria de seus comentadores. Veja-se o caso 

de Gerd Bornheim.  
 
Com isso, não é apenas o problema do conhecimento da História 
que está em jogo, pois mesmo o seu sentido se faz absurdo. 

Sartre chega ao extremo de afirmar que a ‘existência é sem 
memória’. A consideração da História é, portanto, inócua. Mas a 
questão apresenta interesse já porque é precisamente nesta 

perspectiva que a obra de Sartre tende a superar-se 
constantemente. Os vinte e dois anos que separam a publicação 

de A Náusea e da Crítica da Razão Dialética oferecem, a esse 

                                                            
15 MARCUSE. “O Existencialismo”. Cultura e Sociedade, vol. 2, pp. 82 e 83. 

16 Ela é inicialmente utilizada pelo próprio Sartre numa nota de O Ser e o Nada. 

17 Como a posição política de Sartre nunca esteve em discussão: tratava-se de um intelectual de 

esquerda — única posição possível para o intelectual, como ele mesmo declarara em seu texto Em 

Defesa dos Intelectuais —; o ponto agora era adequar sua filosofia, inicialmente idealista e burguesa, 
aos princípios de sua conduta política. 
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respeito, uma evolução que torna incompatíveis alguns de seus 
aspectos.18  

 

O mesmo Bornheim afirma sobre a obra O Ser e o Nada: 
“Trata-se, pois, de elucidar os mesmos problemas que 
acompanham o núcleo de toda a tradição da Metafísica 
ocidental”19. Mas o que teria acontecido para que Sartre mudasse 
tão radicalmente de posição, de uma perspectiva em que não havia 
história para aquela em que a história é o seu tema fundamental? 
O próprio Bornheim, no comentário que faz à edição brasileira da 
Crítica da Razão Dialética, nos sugere uma resposta. 

 
Sabe-se que o primeiro Sartre era profundamente anti-histórico, 
ou melhor, no nível das inaugurações, a história sequer existia 
nem mesmo como esfumaçado pano de fundo, e o primeiro 

personagem de Sartre, Roquentin, a descarta com a displicência 
da insciência. Mas sobreveio logo a brutalidade dos 
acontecimentos políticos e, logo depois, a ousada filigrana das 

análises de Merleau-Ponty sobre tais aconteceres.20 
 

Se é assim, o primeiro Sartre estaria sob a influência da 
fenomenologia husserliana e sua obra conteria forte impacto 
metafísico — a ponto de não escapar à metafísica clássica, nesse 
sentido, seria mais um na galeria dos metafísicos clássicos. O 
segundo Sartre teria descido do céu a terra — impactado pelos 
acontecimentos políticos —, e, após despertar de seu sono 
dogmático, encontrar-se-ia com o marxismo e a realidade social. 
Não há, assim, explicação mais exterior à obra, colocando Sartre 
como vítima dos acontecimentos. É certo que não podemos ignorar 

a força das coisas sobre toda a geração de Sartre. Num sentido, foi 
a experiência tenebrosa e brutal da guerra e seus horrores que 

                                                            
18 BORNHEIM, Sartre, Sartre: metafísica e existencialismo. São Paulo: Perspectiva, 2005, pp. 23 e 24. 

19 Ibidem, p. 26. 

20 Idem, “Duas palavras para uma apresentação desnecessária” in SARTRE, Jean-Paul. Crítica da 
Razão Dialética. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 8. 
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alimentou a pena de boa parte da filosofia francesa: a ocupação, a 
resistência, toda a história parecia invadir aquela geração formada 

nos bancos do velho Brunschivcg. Esta a afirmação incontestável e 
que o professor Gerd Bornheim acerta em salientar; ocorre, no 
entanto, que essa explicação é tão verdadeira quanto o é aquela que 
vê em O Ser e o Nada já a expressão dessa lucidez. Sendo assim, 
será mesmo tal explicação, que recorre unicamente aos eventos 
históricos, a única possível? Como contraponto a essa perspectiva 
de leitura do conjunto da obra sartriana podemos citar o texto do 
professor Franklin Leopoldo e Silva. 

 

Essa interpretação [a de haver dois Sartres] se sustenta na 
notável diferença existente entre O Ser e o Nada e os escritos 

posteriores, indicando uma inflexão reflexiva que atingiria seu 
ponto mais definido na Crítica da Razão Dialética e em O Idiota 
da Família. Se simplificássemos drasticamente a relação entre 

esses dois momentos, poderíamos dizer que a diferença está, 
sobretudo, na passagem da Metafísica para a História. O próprio 
Sartre por vezes corroborou essa visão, ao analisar 

retrospectivamente as diversas preocupações presentes ao longo 
de seu percurso. Contudo creio ser possível ver aí uma 

continuidade, marcada por uma diversidade de ênfase, o que nos 
permitiria encontrar, na chamada ‘segunda fase’, um 
aprofundamento histórico dos temas metafísicos, de cujo 

tratamento anterior, aliás, a história não estava inteiramente 
ausente”.21 

 
Segundo essa interpretação, a inversão radical que 

possibilitaria o tratamento da história não estaria unicamente nos 

acontecimentos históricos que assolaram Sartre, toda questão 

estaria numa inversão da própria concepção da Metafísica em 
relação à tradição, inversão, aliás, proporcionada pela leitura feita 
por Sartre da fenomenologia husserliana. Não se trata, 
evidentemente, de um retorno ingênuo ao pensamento pré-crítico. 

                                                            
21 LEOPOLDO E SILVA, Franklin, “Metafísica e História no romance de Sartre”, op. cit., p. 59. 
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Agora é em termos de onto-fenomenologia que as coisas se põem. 
Trata-se da descrição e interrogação de uma realidade que, 

entendida como fenomênica, já não esconde, no entanto, uma 
verdade por trás de si, esta a verdadeira natureza da coisa. Inscrita 
diretamente na existência, a Metafísica sartriana não seria uma 
reflexão abstrata sobre o homem, mas um estudo do homem 
singular e concreto, de modo que a passagem da Metafísica à 
História não seria traumática, mas possível, uma vez que se 
considerou o homem, privilegiando sua existência concreta. 

Ora, o que teria acontecido? Como explicar a relação entre O 
Ser e o Nada e a Crítica da Razão Dialética? Ela só poderia ser 

entendida por meio do que Marcuse chamou de “conversão 
radical”? Será mesmo em termos de uma “conversão” que 
podemos compreender a trajetória sartriana? Responder 
positivamente a essa questão significa nos restringirmos à 

consideração de uma certa leitura corrente de O Ser e o Nada: 
aquela que o coloca como fruto de preocupações eminentemente 
metafísicas, no sentido de que estaria excluída dali qualquer 
preocupação de cunho histórico. Tentaremos ver um pouco mais 
de perto esse tipo de interpretação. Vejamos em que sentido 
caminha a crítica de Marcuse a O Ser e o Nada, tanto em sua 
primeira parte, totalmente negativa; quanto quando Marcuse tenta 
reabilitar Sartre em seu post-scriptum. 

O comentário que o filósofo Marcuse faz à O Ser e o Nada é 
constituído basicamente por dois movimentos: aquele que tenta 
explicar, seguindo o encadeamento dos argumentos sartrianos, as 
teses de O Ser e o Nada; e aquele outro que submete essas teses a 

uma violenta crítica, a partir do que Marcuse chama de realidade 
(Wirklichkeit). O comentário inicial data de 1948, poucos anos 
depois, portanto, da publicação do texto sartriano. A esse 

comentário é acrescido, quase vinte anos depois, um post-
scriptum, em que Marcuse parece reabilitar Sartre. Dito de outro 
modo, da opinião de que a filosofia de Sartre não representaria 

senão uma ideologia burguesa, Marcuse passa a considerar essa 
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filosofia como uma filosofia da libertação. Vejamos, um pouco 
melhor, o que é dito nesse post-scriptum. 

Esse pequeno texto de Marcuse, escrito em 1965 (a data é 
significativa porque Marcuse pôde ter acesso à obra de Sartre, 
Crítica da Razão Dialética, momento que, para alguns, como já 
advertimos, marca um divisor de águas nas reflexões sartrianas), 
começa com uma passagem de O Ser e o Nada — aquela mesma 
obra que havia sido duramente censurada quase duas décadas 
antes — em que Sartre afirma a prevalência da realidade sobre 
sonhos, expectativas e esperanças22. Marcuse observa que tal 
proposição poderia representar uma filosofia do conformismo em 

que apenas a realidade conta. No entanto, o filósofo alemão prefere 
uma outra interpretação, aquela que, segundo ele, aponta para 
uma mudança no próprio pensamento sartriano. Agora, Sartre 
teria encontrado o caminho da “contradição radical”. O que isso 

significa? Quer dizer que a prevalência da realidade não é senão 
observar que a realidade conta, mas como aquilo que deve ser 
superado para que a existência humana possa propriamente 
começar. Nesse sentido, a oposição primeira que Marcuse havia 
operado, em Sartre, entre o estrutural e o histórico, ou entre uma 
liberdade atemporal, porque ontológica e executável sem barreiras, 
e o domínio propriamente da efetividade —; essa oposição passa a 
dar lugar a uma “conversão”.  

Ora, o que teria ocorrido de modo a fazer sentido a 
afirmação de Marcuse de que Sartre teria assumido o caminho da 
contradição radical? Essa afirmação de Marcuse incide diretamente 
sobre a trajetória intelectual de Sartre e caminha na mesma esteira 

daquelas interpretações que prometem dividir o pensamento 
sartriano em pelo menos duas fases. E é por evidenciar tão 
claramente essa aparente distinção que o texto de Marcuse nos 

                                                            
22 “O existencialismo ‘dispõe as pessoas para a compreensão de que só conta a realidade, que os 

sonhos, as expectativas e as esperanças apenas permitem definir um homem como sonho 

malogrado, como esperança abortada, como expectativa inútil’” (citado por Marcuse em Cultura e 
sociedade, vol. 2. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 82).  
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mostra aquilo que em outros autores aparece apenas lateralmente 
nas suas interpretações dos textos sartrianos. Num primeiro 

momento, Sartre estaria sob o impacto da fenomenologia 
husserliana e das reflexões de Heidegger — são dessa época seus 
textos de revisão da psicologia e, sobretudo, O Ser e o Nada. Num 
segundo momento, o foco sartriano mudaria e se daria “o seu 
encontro com o marxismo”, a expressão mais bem acabada dessa 
época seria a obra Crítica da Razão Dialética. A mudança 
fundamental que caracterizaria a passagem de uma fase a outra 
seria a presença da história ou da realidade, presença que passaria 
a infestar o pensamento sartriano depois de O Ser e o Nada, 

momento em que Sartre é considerado por alguns como anti-
histórico23. A primeira fase sartriana, assim, se caracterizaria por 
ser uma filosofia atemporal, donde seu conceito metafísico de que 
o homem estaria condenado à liberdade, mesmo que a realidade 

mostrasse a mais aterradora opressão e alienação. A segunda fase 
de Sartre se caracterizaria, por outro lado, por uma mudança 
qualitativa, marcada pela presença da história e por uma alteração 
na concepção de liberdade, que abandonaria seu tom idealista e 
burguês para finalmente converter-se em libertação. Sartre, desse 
modo, estaria abrindo as portas de seu pensamento para uma das 
mais importantes reflexões políticas da contemporaneidade: aquela 
da inumanidade do homem num mundo marcado pela alienação e 
pela reificação. Em outras palavras, como nos dirá Marcuse. 

 
Nessa filosofia politizada, a concepção existencialista fundamental 

é salva pela consciência que declara guerra a essa realidade 
(Realität) — no conhecimento de que a realidade permanece 

vitoriosa. Por quanto tempo? A questão, que não tem resposta, 
não altera a validade da posição que é hoje a única possível para o 
pensador. Em seu famoso prefácio de Os Condenados da Terra, 

de Fanon, em suas declarações contra as guerras colonialistas no 
Vietnã e em São Domingos, Sartre cumpriu sua promessa de uma 

                                                            
23 Os comentários do professor Gerd Bornheim vão nesse sentido. 
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‘moral da libertação’. Se, como teme, tornou-se uma ‘instituição’, 
então seria uma instituição na qual a consciência (gewissen) e a 

verdade encontraram refúgio.24 
 

Ora, o que teríamos aqui? Precisamente, um Sartre 
convertido às questões fundamentais da reflexão política, postas na 
ordem do dia pelo marxismo. É preciso agora que acompanhemos 
um pouco mais de perto a primeira parte do texto de Marcuse para 
que essa afirmação, feita pelo filósofo alemão, ganhe sentido. Dito 
de outro modo, o que equivale a dar conta de explicar, em linhas 
gerais, como Marcuse leu O Ser e o Nada. 

O texto de Marcuse começa exatamente por tentar 
enquadrar o existencialismo num certo clima da época. Tal clima 
seria marcado pelo sentimento de absurdidade presente, por 
exemplo, em O Mito de Sísifo de Camus. Numa outra perspectiva, 
mas fazendo par com esse “sentimento de absurdidade” que 

marcaria nosso tempo está precisamente o contexto histórico do 
qual o existencialismo seria uma das expressões. Trata-se do terror 
totalitário: encarnados no nazismo, como experiência política, e na 
França ocupada, como horizonte e possibilidade de resistência. Na 
interpretação de Marcuse, esse clima “sentimental” e histórico, que 
foi tornado possível devido a uma certa situação histórica, faria 
com que a filosofia (existencialismo) se refugiasse na autocerteza 
do cogito, na consciência do Ego. Estar-se-ia operando aqui aquele 
mesmo movimento, empreendido séculos antes por Descartes, de 
retorno a si pelo pensamento. A diferença estaria em que enquanto 

o cogito cartesiano se depara com um universo racional, 
compensador e contraparte dessa atitude reflexiva, a filosofia da 

existência se defrontaria com um mundo “absurdo”. “À res 
cogitans cartesiana opunha-se uma res extensa, que respondia ao 
conhecimento e à ação da primeira, agora o sujeito existe num 
círculo de ferro de decepção e fracasso”25 
                                                            
24 MARCUSE, Cultura e Sociedade, op. cit., p. 83.  

25 Ibidem, p. 52. 
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Mas, nos dirá Marcuse, não nos desesperemos, esse 
“sentimento de absurdidade do mundo” não conduz a filosofia a 

um irracionalismo, ao contrário, apesar da absurdidade do mundo, 
temos um novo e extremo racionalismo. Todo problema, assim, 
não reside num abandono da atitude racional, mas no fato de o 
existencialismo de Sartre ter se mantido imune aos acontecimentos 
históricos: “Nem o triunfo nem o colapso do fascismo provocaram 
qualquer mudança fundamental na concepção existencialista”26 
Todo problema, para o filósofo alemão, residiria no fato de a 
estrutura da realidade humana, para Sartre, permanecer 
essencialmente a mesma, não obstante as mudanças ocorridas na 

experiência histórica. Esse o ponto que Marcuse não pode aceitar 
na sua leitura do ensaio de Sartre de 1943: o abandono da 
realidade histórica em nome de uma concepção metafísica que 
contraria o seu próprio lema: aquele de que a existência precederia 

a essência. Se a existência realmente precede a essência, como não 
cansava de alardear a filosofia existencialista, então, isso só poderia 
significar que a filosofia ou o trabalho do pensamento estariam 
agora devolvidos ao terreno da história e das relações humanas. Se 
a história permanece uma peça irrelevante na pena filosófica de O 
Ser e o Nada, se ela só pode aparecer ali como mero figurante, 
totalmente subordinada a categorias ontológicas, essas sim 
garantidoras de todo o movimento do real, então, interpreta 
impiedosamente Marcuse, é porque o existencialismo padece de 
uma contradição de princípio e seu mote fundador não passa de 
um mero jogo de palavras que não apenas não altera em nada a 
tradição essencialista da metafísica, como acaba por tornar as 

coisas ainda mais confusas. Afirmar a validade de teses metafísicas 
sobre quaisquer acontecimentos históricos, subordinar a história à 
metafísica, não seria senão o abandono de uma perspectiva realista 

do homem em nome de um idealismo burguês sem se assumir 
enquanto tal. “A experiência da absurdidade do mundo, do 

                                                            
26 Ibidem, p. 53. 
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fracasso e da decepção do homem, aparece como a experiência de 
sua condição ontológica. Como tal, transcende sua condição 

histórica”27 Essa passagem de Marcuse, nos leva exatamente à 
relação que existe em Sartre entre ontologia e história (esse o 
tema, aliás, que estamos tentando focalizar como questão geral, já 
que ele nos encaminha para a conturbada definição sartriana de 
liberdade, assunto que nos interessa mais especificamente); para 
esse crítico de Sartre essa relação é, ao que parece, a da 
exterioridade e da subordinação, como já afirmamos, da história à 
ontologia. Para Marcuse, desta forma, haveria em Sartre uma 
estrutura ontológica que determinaria a existência humana. 

 
A análise existencial de Sartre é estritamente filosófica na medida 
em que prescinde dos fatores históricos, constitutivos da 
concretude empírica: esta meramente ilustra as concepções 

metafísicas e meta-históricas de Sartre.28 
 

Essas observações de Marcuse a respeito do Ensaio de Sartre 
de 1943 são de importância radical. Num certo sentido elas 

oferecem o argumento geral em torno do qual giraram a maioria 
das críticas dirigidas a Sartre, na época, por seus pares. Se 
observamos a crítica que Lukács dirige a Sartre em Existencialismo 
ou marxismo?, texto também publicado pouco tempo depois da 
aparição de O Ser e o Nada, verificamos de maneira menos direta a 
sugestão dessa mesma oposição no pensamento de Sartre: aquela 
entre o plano estritamente metafísico (metafísica tradicional, 
representante, portanto, da ordem burguesa, aos olhos enviesados 
de Lukács) e o histórico ou, mais precisamente, a ausência deste no 

horizonte filosófico de Sartre. Na interpretação de Lukács é como 
se houvesse uma linha genealógica da qual derivasse diretamente o 
pensamento de Sartre, linha esta que corre paralela àquela que deu 
origem ao pensamento de crítica social iniciado por Marx. Trata-se, 

                                                            
27 Ibidem. 

28 Ibidem, pp. 53 e 54. 
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no fundo, de uma má formação genética ou defeito de origem que 
impede o pensamento de Sartre de ser redimido por suas, ainda 

que possíveis, boas intenções. Daí o sentido último do texto de 
Lukács, ou bem se é existencialista ou bem se ergue a bandeira 
marxista. É certo, e vale ressaltar, que essa tentativa de conciliação, 
por parte de Sartre, entre existencialismo e marxismo é 
cronologicamente posterior a O Ser e o Nada, mas, do ponto de 
vista das leituras que esse recebeu, tratava-se de um acerto de 
contas com data marcada para acontecer, donde nossa tentativa de 
estabelecer relação entre projetos temporalmente distantes. 

As críticas de Marcuse29 e Lukács30 giraram em torno desse 

pressuposto de que qualquer filosofia que não se fundasse em 
torno da chamada realidade efetiva do homem (entendida como 
experiência da alienação) teria de ser tomada por idealista, para 
dizer o mínimo. É interessante notar que o contraponto a essa 

perspectiva, por assim dizer, dominante da interpretação do 
pensamento de Sartre vem, no entanto, de um outro pensador 
marxista. Trata-se das reflexões de Adam Schaff.31 Esse pensador 
de linha marxista procura fazer a crítica a Sartre tomando como 
alvo não propriamente suas questões, que, aliás, ele acha 
pertinentes, mas a maneira como Sartre as responde. A diferença 
essencial entre a crítica que Sartre sofreu de Marcuse, por 
exemplo, e aquela de Adam Schaff é que para o último não se trata 
de condenar Sartre ou recusá-lo simplesmente pelo mecanismo 
autoritário de classificar sua filosofia como estando politicamente à 
direita, prática condenada por Schaff. Trata-se, antes, de 
reconhecer a pertinência das questões levantadas pelo 

existencialismo de Sartre e recusar apenas as soluções por ele 
propostas. Para Schaff, estudos sobre a problemática do indivíduo 
ou que tentem trabalhar a questão da subjetividade são realmente 

                                                            
29 “Comentário a O Ser e o Nada”. 

30 “Existencialismo ou Marxismo?” 

31 Ver o seu texto Existencialismo e Marxismo. 
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os pontos fracos do marxismo e não é porque tais questões foram 
colocadas por um adversário teórico (porque Schaff compartilha da 

opinião dos demais marxistas acerca da incompatibilidade entre 
marxismo e existencialismo) que elas não são importantes ou não 
devem ser apropriadas pela reflexão marxista. Não é à toa, assim, 
que Schaff dedica vários artigos à problemática do indivíduo a 
partir da metodologia marxista. Mas voltemos ao texto de Marcuse. 

O que há de mais importante na interpretação que Marcuse 
faz de Sartre está exatamente nas consequências políticas que ele 
tira dessa atitude teórica do existencialista francês. A filosofia da 
existência, sentenciará Marcuse, não passa de uma doutrina 

idealista, uma parte da ideologia que tenta refutar. Em que 
sentido? Ora, o que pensar de uma concepção de liberdade para a 
qual a liberdade humana permanece essencialmente a mesma 
antes, durante e depois da escravidão totalitária? E Sartre nem 

pode e nem quer se refugiar numa distinção como a que 
diferenciaria uma liberdade empírica e uma liberdade 
transcendental. Impossibilidade de princípio, já que sua filosofia, 
de extremo caráter realista, não suportaria a distinção entre uma 
dimensão do transcendental e outra do empírico. O fato de o 
homem ser essencialmente livre significa que o ser se confunde 
com a liberdade, seu ser é ser-livre independentemente da 
situação32. 

O ponto crucial que autoriza Marcuse a ler O Ser e o Nada 
como uma concepção idealista e burguesa do homem está, a nosso 
ver, na relação que este pensa localizar em Sartre entre liberdade e 
situação. Vejamos uma longa passagem do texto de Marcuse em 

que isto se mostra claramente. 
 

A ‘realidade humana’ é, por exemplo, um trabalhador francês sob 
a ocupação alemã ou um vendedor em Nova York. Sua liberdade 
está limitada, e sua escolha está prescrita de tal modo que sua 

                                                            
32 O que faremos para relativizar essa leitura de Marcuse será, exatamente, examinando essa relação 
entre liberdade e situação. 
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interpretação existencialista [a de Sartre] aparece como mero 
escárnio. Sartre, no entanto, tenta provar que mesmo numa 

situação extremamente determinada o homem é e permanece 
absolutamente livre. Certo, diz ele, o trabalhador pode viver num 

estado de real escravidão, opressão e exploração, porém ele 
‘escolheu’ livremente esse estado e é livre para mudá-lo a 
qualquer momento. Escolheu livremente porque ‘escravidão’, 

‘opressão’, ‘exploração’ possuem sentido para e pelo Para-si, que 
postulou e aceitou esses ‘valores’ e os sofre. E é livre para mudar 
essa condição a qualquer momento, porque esses valores 

cessarão de existir para ele tão logo cesse de postulá-los, aceitá-
los e sofrê-los. Sartre entende esta liberdade como uma liberdade 
estritamente individual, a decisão de mudar a situação como um 

plano estritamente individual, e o ato de mudar como uma 
empresa estritamente individual.33  

 
Ora, apenas um comentário sobre essa interpretação de 

Marcuse. Esse crítico de Sartre, ao colocar a questão da liberdade 
como uma simples decisão do indivíduo, ignora o que Sartre 
afirmou com insistência em O Ser e o Nada: liberdade não é 
vontade nem envolve o sucesso de meu empreendimento. Em 
outras palavras, isso equivale a dizer que não se é livre para desejar 
ser o que se quer, o que seria um truísmo; também não se é livre 
para se conseguir o que se quer, o que seria um absurdo; dizer que 
o homem é liberdade significa que ele é livre para planejar e 
projetar a realização daquilo que se quer, o que se identifica com 
uma ação, porque liberdade é um fazer-se. Vejamos agora como 
podemos entender a liberdade sartriana, de modo a examinarmos, 
um pouco mais de perto, e mesmo que inicialmente, o ambíguo 
conceito de situação, o paradoxo da liberdade situada. 

Não resta dúvida de que o tema mais discutido e 
controvertido do pensamento de Sartre é o da liberdade. A 
afirmação ontológico-metafísica de que o homem está condenado à 

liberdade parece impraticável historicamente, pois o que temos é a 

                                                            
33 Ibidem, p. 64. 
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experiência de um mundo já dado e no qual a liberdade deve antes 
ser conquistada do que caracterizar o sujeito. Pergunta-se a Sartre 

como afirmar a liberdade absoluta do homem diante de toda 
ordem de determinismos que o cercam. E foi justamente essa ideia 
corrente de que a liberdade é o exercício de uma faculdade para 
obter os fins pretendidos sem constrangimentos, ou meramente34 
superando os constrangimentos, que Sartre tentou demolir. Todo 
trabalho anterior ao capítulo sobre a liberdade de O Ser e o Nada se 
deu no sentido de mostrar por que a consciência escapa a toda 
determinação. Em primeiro lugar, a consciência é um nada, ou 
seja, foi infestada em seu próprio ser por um vazio e um poder de 

nadificação. O homem padece assim de uma instabilidade em seu 
próprio ser. O sentido profundo de o homem ser uma questão para 
si mesmo é justamente aquele de que a estabilidade presente no 
ser das coisas lhe é interditada. Diferentemente de uma pedra ou 

de um em-si qualquer, o homem primeiro existe e depois se faz no 
mundo. Não há, assim, uma natureza humana da qual pudéssemos 
decorrer todas as suas propriedades. O sentido de um nada habitar 
o ser do homem é que, ao contrário de outros seres, ele precisa 
constantemente se fazer e essa ação é livre porque o homem é uma 
presença a si, isto é, a maneira que ele tem de realizar a identidade 
consigo mesmo é aquela de uma distância em relação a si mesmo, 
e o que separa o homem de si mesmo é exatamente o nada que o 
habita. 

O segundo ponto a se ressaltar é aquele como Sartre 
organiza a dinâmica da temporalidade35. Na temporalidade temos 
uma dinâmica que opera no sentido de estabelecer um elo entre 

passado e futuro de modo a escapar à instantaneidade do presente. 
O passado é a dimensão do já sido, dimensão que se jamais 
podemos negar, não tem, por outro lado, a categoria de fato bruto, 
                                                            
34 No sentido de os obstáculos serem a simples ocasião para o exercício da liberdade. 

35 Ao longo deste texto nos remeteremos a páginas específicas do capítulo de O Ser e o Nada que 

trata da temporalidade, para nossos objetivos aqui basta que apresentemos a questão de maneira 
mais geral. 
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pois o passado é visto através de um lançar luz realizado pelo Para-
si. O futuro é à maneira do ter-de-ser36, ele é visto sob a projeção 

de si mesmo realizada pelo Para-si. Notemos que a dimensão 
efetiva de ser (aquele que mais se aproximaria da positividade do 
ser das coisas) pertence ao passado e ao futuro na dinâmica da 
temporalidade própria do Para-si. Isto ocorre porque o presente é 
infestado por um não-ser que impede a fixação no ser. É, assim, o 
não-ser que se encaminha tanto para o passado quanto para o 
futuro na ânsia de adquirir um ser. É exatamente esse o desejo 
mais profundo do Para-si: tornar-se em-si-Para-si, um ser que 
possuísse a estabilidade das coisas e ainda assim realizasse seus 

próprios possíveis. Ocorre que esse desejo não é jamais realizado. 
Mas não é preciso que haja a estabilidade do ser para que a 
liberdade se dê. Bem ao contrário, um ser que realizasse 
imediatamente seus desejos, qual como num sonho em que não há 

diferença entre o desejado e o acontecido, não seria livre. A 
liberdade pressupõe que haja uma diferença temporal, ou uma 
dimensão de não-ser, entre o desejado e o realizado. Essa forma de 
conceber a temporalidade permite a Sartre apontar sua noção de 
projeto, ou do homem definido como um projeto. O fato de o ser 
do homem ser um Para-si significa que ele é uma distância em 
relação a si e um movimento rumo a si mesmo. Falar de projeto é 
atribuir peso à dimensão temporal do futuro na atribuição do 
sentido que damos aos acontecimentos. É o futuro, ou aquilo que 
projeto, que retroage sobre presente e passado para atribuir-lhes 
significação. É por isso que o passado não pode determinar os 
meus atos, visto que antes é ele, passado, que adquire sentido por 

um livre projeto que espero ser. Note-se bem, isso não quer dizer 
que meu passado seja irrelevante para a consecução de meus atos, 
bem ao contrário, e para sermos rigorosos, sou o meu passado, ele 

é o que de em-si permanece em mim. Entretanto, sou o meu 

                                                            
36 Ter-de-ser porque é “necessário” que o futuro chegue, mas, ao mesmo tempo, o conteúdo desse 
futuro é indeterminado; por isso, ter-de-ser não significa ser necessariamente. 
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passado, mas à maneira de não o ser, o que está longe de significar 
apenas um jogo de palavras para nos confundir. Sou o meu 

passado porque ele é o datum em relação ao qual sempre terei que 
me haver. Por outro lado, não o sou porque ele está longe de 
carregar em si o sentido de sua própria significação, donde o 
sentido profundo da afirmação sartriana de que o homem é 
inescapavelmente (mesmo se houvesse uma prova válida da 
existência de Deus, como lemos nas páginas de O existencialismo é 
um humanismo) uma questão para si mesmo. 

Já estamos em condições agora de entender as críticas 
sofridas por Sartre que aludem a uma certa situação ou domínio da 

facticidade. Ora, como defender uma liberdade absoluta se eu não 
escolhi meu nascimento, minha classe social, meu passado já 
acontecido? Mesmo se eu pudesse escolher, no decorrer de minha 
vida, o que parece não ser totalmente possível aos olhos dos 

intérpretes de Sartre, a classe ou o lugar a que pertencerei, a 
questão ainda assim permaneceria, uma vez que não haveria uma 
escolha originária de meu ser no mundo, isto é, na medida em que 
sou lançado diante de fatos brutos, diante dos quais eu, quando 
muito, poderia me posicionar. Se é assim, não haveria 
propriamente uma liberdade absoluta porque esta estaria 
condicionada por fatores alheios ao sujeito desde a origem. 

Faz-se necessário esclarecer, assim, qual o sentido exato da 
liberdade situada proposta por Jean-Paul Sartre. Em primeiro 
lugar, a liberdade não envolve o sucesso de meus 
empreendimentos, não é, nesse sentido, uma liberdade de eficácia. 
Também não é uma propriedade do sujeito, no sentido de que seria 

uma faculdade que poderia ou não ser exercida. A liberdade se 
identifica com o próprio homem e é por isso que ela é para nós 
uma condenação. Estamos condenados à liberdade porque não a 

escolhemos e, no entanto, a somos. A liberdade sartriana é, assim, 
a interação entre elementos que se relacionam dialeticamente: a 
subjetividade e a história. É exatamente isso que o conceito de 

situação tem a nos revelar. É falsa, no entender de Sartre, a 
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perspectiva de que a liberdade não poderia ser absoluta — a não 
ser numa posição idealista — porque não há primeiro uma 

facticidade sobre a qual se exerceria depois uma subjetividade, 
nem tampouco uma subjetividade alheia a qualquer facticidade. O 
paradoxo da liberdade absoluta é aquele de que não há situação a 
não ser pela liberdade, assim como não há liberdade a não ser em 
situação. Não há precedência do lugar em que eu nasci, da classe a 
que pertenço, do meu passado sobre a ação de minha 
subjetividade. Facticidade e transcendência se dão a um só tempo, 
não há precedência cronológica de uma em relação a outra. Os 
elementos que constituem minha facticidade (o lugar em que nasci, 

minha família, meu passado, meu corpo) não têm um sentido 
bruto e em si. Eles só são quando vistos à luz de meu projeto ou da 
ação de minha subjetividade que se projeta para o futuro. A 
situação é, dessa forma, um conceito ambíguo porque é a interação 

dialética entre minha subjetividade e o dado. E a mediação entre 
esses dois polos é dada justamente pela história. 

Não é menos discutível a ideia de que a liberdade sartriana 
seria irrealizável porque não cabe a mim, operário, decidir ser 
burguês. Essa crítica é apontada, por exemplo, no texto de 
Marcuse. Tal objeção precisa ser mais bem avaliada porque não 
está nas possibilidades próprias do operário decidir ser burguês. 
Dizer que a liberdade é situada e, ao mesmo tempo, absoluta, 
significa que nada me determina a atribuir tal ou qual sentido às 
coisas — mesmo quando estamos num mundo já significativo é 
sempre necessário que se assuma esse significado —; mas 
liberdade situada significa também que sou operário e não burguês 

independentemente do sentido que eu dê para tal designação. 
Vejamos como se estrutura o capítulo de O Ser e o Nada, 

“Liberdade e facticidade: a situação”. Talvez agora fique mais claro 

como a liberdade proposta por Sartre, condição da ação, se 
converte em libertação, conversão ignorada pelos “adversários” de 
Sartre. 
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O capítulo que pretende discutir a noção de situação mostra 
como não há, como pretende o senso comum, oposição entre 

liberdade e situação. Esse capítulo começa por justamente pôr em 
relevo o argumento do senso comum contra a liberdade. Esse 
argumento diz respeito ao coeficiente de adversidade das coisas. 
Ora, como afirmar minha liberdade se parece que sou 
constrangido pela situação que não escolhi, mas a adquiri desde 
meu nascimento? Como afirmar a liberdade se o homem parece 
não ser livre nem para controlar seus apetites e desejos?  

 

Nasço operário, francês, sifilítico hereditário ou tuberculoso. A 
história de uma vida, qualquer que seja, é a história de um 

fracasso. O coeficiente de adversidade das coisas é de tal ordem 
que anos de paciência são necessários para obter o mais ínfimo 
resultado37.  

 

Assim, a ideia de que no homem a existência precede a 
essência não parece apontar, como defende Sartre, ao fato de que o 
homem se faz, mas, antes, que é feito pelas diversas situações que 
não escolheu: sua classe, seu lugar, sua biologia. 

Para Sartre, esse tipo de argumento, de caráter determinista, 
jamais incomodou, de fato, os adeptos da liberdade humana. Dizer 
que o coeficiente de adversidade das coisas é um obstáculo que 
promete interditar a liberdade é falso, porque, reforça Sartre, esse 
coeficiente só ganha sentido por nós, pelo posicionamento que 
fazemos de um fim. “O coeficiente de adversidade das coisas, em 
particular, não pode constituir um argumento contra nossa 
liberdade porque é por nós, ou seja, pelo posicionamento prévio de 

um fim, que surge o coeficiente de adversidade”38. Aqui Sartre 
lança mão do exemplo, tornado clássico, do rochedo. Seria o 
rochedo um obstáculo ou uma ajuda? Em absoluto esse rochedo é 

neutro, ele só passa a significar obstáculo ou ajuda a partir de um 

                                                            
37 SARTRE, Jean-Paul, O Ser e o Nada, p. 593. 

38 SARTRE, Jean-Paul, O Ser e o Nada. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 593. 
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fim estabelecido pelo Para-si para iluminá-lo. O mesmo rochedo 
será um obstáculo se decidimos construir uma estrada férrea 

justamente em seu lugar, mas será, por outro lado, a condição de 
realização de meu projeto se desejo escalá-lo. Esse exemplo banal 
apresentado por Sartre serve apenas para reforçar aquela noção já 
contida quando ele nos apresentou a ideia de projeto: “Assim, 
ainda que as coisas em bruto (que Heidegger denomina ‘existentes 
em bruto’) possam desde a origem limitar nossa liberdade de ação, 
é nossa liberdade mesmo que deve constituir previamente a 
moldura, a técnica e os fins em relação aos quais as coisas irão 
manifestar-se como limites”39. 

Notemos que Sartre não ignora que há rochedos mais 
propícios à escalada, condição que não depende de nossa escolha 
ou de nosso projeto, mas dizem respeito ao existente em bruto.  

 
Decerto, após essas considerações, permanece um residuum 
inominável e impensável que pertence ao Em-si considerado e 

que faz com que, em um mundo iluminado por nossa liberdade, 
determinado rochedo seja mais propício à escalada e aquele outro 
não. Mas, longe de ser originariamente esse resíduo um limite da 

liberdade, esta surge como liberdade graças a ele — ou seja, 
graças ao Em-si em bruto enquanto tal.40  

 

Essa observação é importante porque aponta para aquilo que 
os críticos de Sartre ignoram: que a consciência não é um poder 
absoluto e soberano que realiza seus desejos por um mero ato de 
vontade. Essa ideia ganha muita força quando notamos a relação 
entre a liberdade e a situação, que difere do fato bruto. É por isso 
que não faz sentido quando Marcuse diz contra Sartre que, 

segundo a concepção sartriana de liberdade, o homem que, por 
situação, é trabalhador, deveria constituir a partir do nada o 
sentido de certos valores e, mais ainda, poderia mudar sua situação 

                                                            
39 Ibidem, p. 594. 

40 Ibidem. 
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segundo sua vontade. Esse tipo de crítica é abusiva porque faz mau 
uso do que Sartre quer dizer com atribuição de sentido do Para-si 

às coisas. Se a realização de meu projeto estivesse garantida pela 
mera projeção de sua escolha ou elaboração, não faria sentido 
Sartre operar a distinção entre o real e o ainda não existente no 
livre projeto do Para-si. 

 
Somos livres quando o termo último pelo qual fazemos anunciar 

a nós mesmos o que somos constitui um fim, ou seja, não um 
existente real, como aquele que, na suposição precedente, viria 
satisfazer nossos desejos, mas sim um objeto que ainda não 

existe.41 
 

Só faz sentido, assim, falar em liberdade porque vivemos 
num mundo resistente. Se essa resistência não existisse e bastasse 
a concepção de um projeto para a sua realização, ou seja, se a 

realidade se nadificasse segundo os caprichos de minha 
consciência, então viveríamos num mundo semelhante ao do 
sonho em que não há diferença entre a concepção e a realização de 
um desejo (teríamos aquela situação onírica em que imagino que o 
ser que está atrás de mim é uma ameaça à minha integridade e, 
está feito, eis que surge uma pessoa perigosa pronta a me 
perseguir). 

Ora, mas de onde viria essa objeção que o senso comum 
frequentemente levanta em relação à liberdade humana: a de que 
muitas vezes fracassamos em nossos projetos? Precisamente, de 
uma confusão entre o conceito empírico e popular de “liberdade” e 
aquele estritamente filosófico. Para Sartre, o sucesso de meus 

empreendimentos não é parte integrante de minha liberdade, ser 
livre é auto-determinar-se a querer, em outras palavras, liberdade 
é autonomia de escolha. E aqui escolha quer dizer fazer, isto é, 

pressupõe um começo de realização. Em que sentido? A liberdade 
de escolha ou de fazer não é o sucesso de meu empreendimento, 

                                                            
41 Ibidem, p. 594. 
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por isso que não faz sentido dizer que o prisioneiro é sempre livre 
para sair da prisão; por outro lado não se confunde com uma 

liberdade anterior e interior ou com um simples desejo como no 
sonho, a liberdade do prisioneiro não está em ele sempre ser livre 
para desejar sua libertação. Liberdade de escolha ou de fazer 
significa tentar escapar ou, mais precisamente, fazer-se libertar. É 
por isso que se a liberdade é a condição da ação, porque se ela não 
existisse sequer faria sentido falar em mudança ou projeto, 
seríamos apenas a realização de uma essência pré-determinada; a 
liberdade é também uma ação sobre o mundo, ela não se distingue 
dessa ação mesma e é por isso que Sartre diz, diferentemente do 

exemplo do início do capítulo sobre a liberdade de O Ser e o Nada, 
sobre a intenção e o ato. 

 
Nossa descrição da liberdade, por não distinguir o escolher do 
fazer, nos obriga a renunciar de vez à distinção entre intenção e 

ato. Não é possível separar a intenção do ato, do mesmo como 
não se pode separar o pensamento da linguagem que o exprime; 
(...).42 

 
Sartre insiste de forma incisiva nessa distinção entre os dois 

conceitos de liberdade antes mencionados. Um que se afirma como 
autonomia de escolha e outro que a confunde com a obtenção dos 
fins desejados. Tal distinção é importante porque não sendo a 
liberdade uma vontade que exige sua realização para se tornar si 
mesma, desloca a discussão que por longo tempo contrapôs os 
adversários e os adeptos da liberdade. 

 

Essa distinção essencial entre liberdade de escolha e liberdade de 
obter foi percebida certamente por Descartes, depois do 
estoicismo. Coloca um ponto final em todas as discussões sobre 

‘querer’ e ‘poder’ que ainda hoje opõem os defensores aos 
adversários da liberdade.43 

                                                            
42 Ibidem, pp. 595 e 596. 

43 Ibidem, p. 596. 
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Sartre promete assumir por sua conta a questão da 

facticidade, tal tarefa se impõe porque afirmar a dependência entre 
liberdade e coeficiente de adversidade das coisas pode funcionar 
com uma faca de dois gumes. Esse impasse se coloca porque 
parece condicionar a liberdade ontologicamente ao dado. Vejamos 
melhor. 

Para tentar dar conta, em um novo patamar, do conceito de 
facticidade, Sartre se refere ao fato de a liberdade não ser seu 
próprio fundamento. Disso decorre nossa condenação à liberdade e 
o caráter contingente de sua existência, pois a liberdade não 

escolhe nem sobre seu ser nem sobre sua existência. Não há uma 
liberdade primeira que decidiu ser livre, assim como poderia ter 
decidido o contrário. Também não é possível ao homem 
identificar-se com um ser, pois isso contrariaria nossa contingência 

originária.  
 
Com efeito, se a liberdade decidisse sobre a existência de seu ser, 
seria necessário não só que fosse possível o ser como não livre, 

mas ainda que fosse possível minha inexistência absoluta. Em 
outras palavras, vimos que no projeto inicial da liberdade, o fim 

se reverte sobre os motivos para construí-los; mas, se a liberdade 
tem de ser seu próprio fundamento, o fim deve, além disso, 
reverter sobre a própria existência para fazê-la surgir (...). Com 

efeito, a liberdade não é um simples poder indeterminado. Se 
assim fosse seria nada ou Em-si; e é somente por uma síntese 
aberrante do Em-si e do nada que podemos concebê-la como um 

poder desnudo e preexistente às escolhas. A liberdade por seu 
próprio surgimento, determina-se em um “fazer”.44  

 

Aqui, parece, temos o ponto alto da liberdade sartriana. Não 
ser um poder indeterminado significa que ela é um fazer, isto é, 
opera pela nadificação de algo dado. Assim, ganha todo o sentido a 
identificação entre consciência e o nada de ser. É porque a 

                                                            
44 Ibidem, pp. 597 e 598. 
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consciência é originariamente nada que a liberdade pode ser 
definida como uma falta de ser em relação a um ser dado. Dito de 

outro modo, antes de ser algo positivo ou um ser pleno, a liberdade 
é um buraco instaurado no âmago do ser, é a decretação de sua 
instabilidade. Donde Sartre possa agora identificar aqueles dois 
conceitos de liberdade: “Coincidimos aqui com as exigências do 
senso comum: empiricamente só podemos ser livres em relação a 
tal estado de coisas e a partir deste”45. 

A relação entre a liberdade e o ser que deve ser por ela 
negado é intrínseca. Como dirá Sartre, ninguém pode escapar de 
uma prisão na qual não foi enclausurado. A liberdade, assim, não é 

um projeto de sobrevoo em relação ao ser, mas “é um escapar a 
um comprometimento no ser, é nadificação de um ser que ela é”. 
Entendamos bem, não se trata aqui de sugerir que a liberdade 
assuma um ser como o ser do Em-si: o ser no qual ela se 

compromete e pode negar é um ser iluminado pelo fim escolhido. 
Do fato de a liberdade não ser seu próprio fundamento decorrem 
duas características. Em primeiro lugar, ela é facticidade, pois não 
pode não ser livre. Em segundo lugar, ela é contingência, uma vez 
que não pode não existir.  

 
Dissemos que a liberdade não é livre para não ser livre e o eu não 

é livre para não existir. Isto porque, com efeito, o fato de não 
poder não ser livre é a facticidade da liberdade, e o fato de não 
poder não existir é a sua contingência46. 

  
A liberdade é relação com o dado, já que seu projeto opera 

pela nadificação do existente. É preciso entender, no entanto, o que 

significa essa relação com o dado. Isso quer dizer que o dado 
condiciona a liberdade no sentido de sua causa ou sua razão? 
Precisamente não, já vimos que a liberdade se explica exatamente 
por escapar a qualquer relação de causa e efeito, além de toda 

                                                            
45 Ibidem, p. 598. 

46 Ibidem, p. 599. 
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razão só poder vir a ser a partir da liberdade. O dado não 
condiciona a liberdade porque ela é justamente a negação desse 

dado iluminada por um fim que não existe. 
Não nos apressemos e identifiquemos esse dado de que fala 

Sartre com algo como o ser em bruto ou o ser Em-si. Não é disso 
que se trata, o dado é o Em-si nadificado pelo Para-si, e este é o 
ponto. O Para-si não cria ou escolhe o dado, ele não é responsável 
por sua existência. Mas sim pela escolha que o Para-si faz de seu 
fim, ele condiciona como esse dato se revelará. Não há, dessa 
forma, o dato anterior ou separado da liberdade, não há 
precedência do dado em relação à liberdade, isto é, não ocorre de a 

liberdade e o dado serem alheios e exteriores entre si, mas a 
ambiguidade do conceito de situação — daí não haver contradição 
em se afirmar uma liberdade situada —, está justamente marcada 
na medida em que a relação entre liberdade e situação é intrínseca. 

 
Denominaremos situação a contingência da liberdade no plenum 
de ser do mundo, na medida em que esse datum, que está aí 

somente para não constranger a liberdade, só se revela a esta 
liberdade enquanto já iluminado pelo fim por ela escolhido.47  

 
O datum não é, assim, o ser bruto ou o Em-si, mas aparece 

como motivo, porque iluminado por um fim. Temos, dessa forma, 
a identificação entre situação e motivo exatamente porque o dado 
está aí para não constranger a liberdade. Notemos como realmente 
é intrínseca a relação entre a situação e a liberdade. 

 
Todavia, o rochedo só pode manifestar sua resistência à escalada 
se for integrado pela liberdade em uma ‘situação’ cujo tema geral 

é a escalada. Para o simples viajante que atravessa a estrada e 
cujo livre projeto é pura ordenação estética da paisagem, o 
rochedo não se mostra nem como escalável, nem como não-

escalável: manifesta-se somente como belo ou feio. Assim, é 

                                                            
47 Ibidem, p. 600. 
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impossível determinar em cada caso particular o que procede da 
liberdade e o que procede do ser em bruto do Em-si48.  

 

Tudo isso significa que se está afirmando, uma vez mais, que 
a liberdade não é escolha do Em-si, mas que é escolha do sentido 
da situação, porque inscrita no horizonte do livre projeto do Para-
si. O que parece estar sendo afirmado por Sartre quando fala que o 
dado apenas ganha significação quando e porque iluminado pelo 
projeto que é o Para-si, o que isso parece indicar não é — como 
pretendem alguns críticos — que sou livre para decretar o sentido 
que me apraz às coisas: se a exploração é um fardo para o 

trabalhador, dirá um crítico apressado, é porque ele a significa 
livremente dessa forma e não há, assim, qualquer objetividade 
nesse fatum. Esse tipo de interpretação ignora que a liberdade 
proposta por Sartre não é o mero desejo de que algo seja assim ou 

de outra maneira, o que seria uma obviedade; e ignora também 
que o homem é livre para tentar realizar suas possibilidades 
próprias. Desse modo, quando se diz que uma realidade objetiva é 
iluminada livremente pelo fim escolhido pelo Para-si, não se quer 
dizer, com isso, que a exploração, por exemplo, é algo sem 
importância apenas à espera de que se lhe atribua um sentido 
qualquer, mas que cabe ao trabalhador, porque é o sujeito que 
sofre a opressão, atribuir um sentido a esse dado, isto é, operar 
sobre ele uma ação. Daí o sentido profundo da conversão da 
liberdade em libertação: é pelo seu livre projeto que o trabalhador 
significará sua situação de explorado como algo a ser superado 
pela destituição, por exemplo, da ordem existente. E a liberdade do 
trabalhador será a tentativa de realização desse projeto de 

libertação. Dito de outro modo, a liberdade sartriana, longe de ser 
a mera justificação ideológica da ordem existente — a filosofia 
sartriana pretende conservar a ideia de que a liberdade é uma 

ação, possibilitada pela identificação entre consciência e nada e 

                                                            
48 Ibidem, pp. 600 e 601. 
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uma particular ideia de, na estrutura da temporalidade, caber à 
dimensão do futuro (não-ser) o papel de retroagir sobre passado e 

presente para significá-los —, mais se apresenta com um caráter 
transgressor, porque reenvia ao homem a “plena” posse e 
responsabilidade por seus atos, todos situados no palco dramático 
da história. Ou dito em termos sartrianos. 

 

O homem só encontra obstáculo no campo de sua liberdade. 
Melhor ainda: é impossível decretar a priori o que procede do 
existente em bruto ou da liberdade no caráter de obstáculo deste 

ou daquele existente particular. Aquilo que é obstáculo para mim, 
com efeito, não o será para outro. Não há obstáculo absoluto, mas 

o obstáculo revela seu coeficiente de adversidade através das 
técnicas livremente inventadas, livremente adquiridas; também o 
revela em função do valor do fim posicionado pela liberdade.49 

 

A situação funciona como elemento fundamental à liberdade, 

portanto, internamente ligada à liberdade do Para-si, mesmo que 
para contradizê-la. É justamente no paradoxo para o qual se 
encaminha confessadamente a liberdade sartriana que precisamos 
nos deter, finalmente. Dizer que não há situação a não ser pela 
liberdade e não há liberdade senão em situação é estabelecer a 
relação de operação interna entre esses dois opostos. Em termos 
analíticos seria preciso escolher entre um dos dois: ou bem sou 
livre ou bem sou de alguma maneira condicionado pelo dado, sou 
situado. E, todavia, Sartre não se cansa de afirmar o absoluto da 
liberdade ao mesmo tempo que a define como situada. Se Sartre 
concedesse que existem momentos de liberdade e de não liberdade, 

tudo estaria resolvido. Mas sou livre sob quaisquer circunstâncias e 

isso só é possível porque a situação, tal como descrita em O Ser e o 
Nada, não é exterior e independente da liberdade, mas surge com 
ela e a condiciona na mesma medida em que é pela liberdade 
“constituída”. Numa passagem de Questão de Método, Sartre diz 

                                                            
49 Ibidem, p. 601. 
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aceitar inteiramente as teses expostas por Engels numa carta 
endereçada a Marx: “São os próprios homens que fazem sua 

história, mas em determinado meio que os condiciona”. Pois é 
exatamente disso que se trata, a maneira como compreendemos 
essa oposição entre subjetividade e determinação, desenvolvida no 
texto de 1960, é a mesma que precisamos dirigir àquela entre 
liberdade e situação em O Ser e o Nada. Nos dois casos é o 
vencimento do prazo de validade da perspectiva analítica na 
compreensão da ordem humana que está em questão. Mas na 
Crítica é justamente isso que se trata de trabalhar enquanto em O 
Ser e o Nada ainda faltam os instrumentos adequados para a 

superação da racionalidade analítica. Nos dois casos também é a 
tensão entre esses opostos inconciliáveis que produz o palco 
dramático da história. E se permanecemos sujeitos à alienação, 
mais que isso, se nossa época é marcada pelo signo da alienação, 

mesmo sob a firmação do absoluto da liberdade, é porque não sou 
livre sozinho e o Outro constitui o único limite de fato à minha 
liberdade. No entanto, mesmo diante da mais implacável alienação, 
da determinação inescapável da história ou dos condicionantes da 
situação, a subjetividade permanece, na perspectiva sartriana, um 
irredutível (em tempos de alienação, um irredutível a ser 
perseguido) e isso tanto em O Ser e o Nada quanto na Crítica da 
razão Dialética. 

Todas essas observações apontam, de maneira geral, para a 
ambiguidade do conceito de situação. O conceito de situação é um 
conceito ambíguo porque liberdade e situação não são termos 
exteriores nem alheios entre si. Se entendêssemos a liberdade 

sartriana ou sua relação com a situação em termos de uma 
dialética kantiana, então faria sentido opor um ao outro como 
termos exteriores entre si. É ali, em termos da dialética kantiana 

que teríamos que fazer uma escolha unilateral: ou bem sou livre, 
ou bem sou situado. Mas aqui as coisas se dão de outra forma. Não 
há contradição em se afirmar uma liberdade situada por que esses 

dois conceitos são intrínsecos. O datum não é, assim, o ser bruto 
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ou o em-si, mas aparece como o motivo porque iluminado por um 
fim. Temos, dessa forma, a identificação entre situação e motivo 

exatamente porque o dado está aí para não constranger a 
liberdade. Tudo isso significa afirmar que a liberdade não é escolha 
do em-si, mas que é escolha do sentido da situação, porque inscrita 
no horizonte do livre projeto da realidade humana. 

Se há relação intrínseca entre liberdade e situação ali em O 
Ser e o Nada, se a situação não pode ser lida como um fato bruto 
em relação ao qual só nos restaria sucumbir, se a liberdade nunca 
se exerce no vazio, mas está sempre situada, então é preciso 
compreender a afirmação de Sartre em Questão de Método: “Já 

disse que aceitávamos, sem reserva, as teses expostas por Engels 
na carta que enviou a Marx: ‘São os próprios homens que fazem 
sua história, mas em determinado meio que os condiciona’”. Pois 
bem, trata-se uma vez mais do delicado problema da relação entre 

liberdade e determinação. O que significa fazer a História e, ao 
mesmo tempo, ser historicamente determinado? Eis um problema 
que não pode ser respondido do ponto de vista estritamente 
abstrato. É por isso que uma psicanálise existencial se impõe. É por 
esse método, aplicado a subjetividades concretas, que teremos 
ocasião de verificar a liberdade se exercendo e se aprisionando 
numa situação que, se aparece como já dada (como numa ilusão 
fetichista), surge, na verdade pelos homens, numa relação dialética 
em que é impossível determinar exatamente qual a contribuição da 
liberdade e qual a da situação. 

Não há, evidentemente, uma teoria da história presente em 
O Ser e o Nada, mas dizer que a História estaria ausente da 

reflexão sartriana dessa época talvez não seja ponto tão pacífico 
como à primeira vista. A ideia de situação ou mais propriamente 
da liberdade situada parece exigir justamente a presença da 

História. Como não considerar histórica a mediação entre a 
subjetividade e o mundo aludida pelo conceito de liberdade? A 
presença da História se verifica ainda com mais força se 

atentarmos para o caráter da metafísica sartriana. Um ensaio de 
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ontologia fenomenológica — por mais que isso cause arrepio a um 
husserliano ortodoxo —, é também uma descrição exemplar e por 

vezes dramática das condutas humanas. Sartre trata de estruturas 
metafísicas e experiência histórica concreta em seu texto de 1943. 
Ou antes, o que se opera ali é uma metafísica do concreto. De 
maneira que a passagem da metafísica à história não é traumática, 
porque estamos trabalhando metafisicamente experiências 
concretas vividas. Dito dessa forma, se há alguma relevância no 
que foi sugerido até aqui, é preciso rever a maneira tradicional 
como se avalia a posição de O Ser e o Nada no conjunto da obra 
sartriana. Quer dizer, é preciso que lancemos novamente nosso 

olhar sobre alguns pontos centrais dessa obra tão controvertida. 
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