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“Não serei o poeta de um mundo caduco.  

Também não cantarei o mundo futuro.  

Estou preso à vida e olho meus companheiros  

Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.  

Entre eles, considero a enorme realidade.  

O presente é tão grande, não nos afastemos.  

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

  

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,  

não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista na janela,  

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,  

não fugirei para ilhas nem serei raptado por serafins. 

  

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, 

 os homens presentes,  

a vida presente.” 



(Carlos Drummond de Andrade) 

RESUMO 

A filosofia de Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) é comumente dividida em dois momentos, 

o primeiro voltado às questões mais filosóficas, sendo a-histórico e metafísico e tendo O 

ser e o nada (1943) como obra central, enquanto o segundo estaria mais preocupado 

com o homem na história e com uma filosofia mais prática, tendo a Crítica da razão 

dialética (1960) como obra principal. A ideia de nosso trabalho é, negando tal 

polarização, defender que a obra de 1943 está longe de ser a-histórica ou metafísica. 

Pelo contrário, nela sua concepção de liberdade é ligada necessariamente a uma 

situação, está voltada para a ação e relaciona-se à responsabilidade dos homens em cada 

uma dessas situações. Para defender nossa posição, analisaremos alguns elementos 

biográficos que indicam o engajamento intelectual do filósofo, seja em sua vida pública, 

seja enquanto escritor, bem como investigaremos suas concepções de liberdade e 

responsabilidade presentes em O ser e o nada. É dessa forma, relacionando as análises 

de sua vivência como intelectual e como escritor engajado com o estudo da liberdade e 

responsabilidade, que buscaremos compreender a filosofia de Sartre como uma filosofia 

prática, histórica e voltada para a ação, delineando assim os primeiros passos para a 

construção de uma ética. 

 

Palavras-chave: Liberdade; Engajamento; Ação; Intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The philosophy of Jean-Paul Sartre (1905 - 1980) is commonly divided into two stages, 

the first facing the most philosophical questions, ahistorical being and metaphysical and 

with Being and Nothingness (1943) as central work, while the second I would be more 

concerned with man in history and with a more practical philosophy, and dialectical 

reason of Criticism (1960) as the main work. The idea of our work is denying such bias, 

arguing that the work 1943 is far from being ahistorical or metaphysics. Rather there his 

conception of freedom is necessarily linked to a situation, it is focused on action and is 

related to the responsibility of men in each of these situations. To defend our position, 

we will analyze some biographical elements that indicate the intellectual engagement of 

the philosopher, whether in his public life, both as a writer and investigate their 

conceptions of freedom and responsibility present in Being and Nothingness. It is thus 

relating the analysis of his experience as an intellectual and as engaged writer to the 

study of freedom and responsibility that seek to understand the philosophy of Sartre as a 

practical philosophy, history and focused on the action, thus outlining the first steps 

towards construction of an ethic. 

 

Keywords: Freedom; engagement; action; intellectual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) foi um filósofo francês contemporâneo aos grandes 

acontecimentos históricos do século XX, como as guerras mundiais, a ascensão do poderio 

norte-americano e soviético posterior à Segunda Guerra, as lutas dos países africanos por suas 

libertações coloniais e as manifestações de Maio de 68. Sartre participou de todos esses 

eventos, seja como combatente ou militante, seja escrevendo e dando seu depoimento, 

encarnando a figura do intelectual engajado. Sua filosofia também nos deixa entrever seu 

engajamento: ao ir de encontro ao que chamava de “filosofia alimentar”, em “Uma ideia 

fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade”, em detrimento de uma 

filosofia voltada para as coisas do mundo; ou quando trata a liberdade como uma concepção 

voltada para a ação, em O ser e o nada; e ainda também em Crítica da razão dialética, ao 

aproximar o existencialismo do marxismo, buscando relacionar ainda mais sua filosofia com a 

história. 

Primeiramente, compreendemos que não há uma ruptura em sua vida e em seus 

escritos, como acreditam alguns autores, que atribuem a O ser e o nada e às obras anteriores 

um Sartre mais a-histórico, metafísico e até mesmo idealista, enquanto a Crítica da razão 

dialética e os outros escritos de 1960 comporiam uma filosofia mais historicizada e 

consciente das situações que vivia. Longe de tal posição, acreditamos que o filósofo já desde 

O ser e o nada desenvolvia uma filosofia voltada para a prática e atenta à história, uma vez 

que a liberdade ali tratada estava voltada para a ação, se dava em situação e tinha como 

pressuposto a responsabilidade oriunda de cada ato. Buscaremos, então, analisar as 

concepções de liberdade e responsabilidade presentes na obra, buscando compreender de que 

forma estas estavam voltadas para a ação e eram precursoras de uma filosofia moral. Estes 

serão os temas do terceiro capítulo de nosso trabalho. 

Todavia, acreditamos pertinente pensar antes a trajetória intelectual do autor, uma vez 

que ele próprio acreditava na união indissociável entre vida e filosofia. Os seus escritos 

políticos, literários e filosóficos deixam entrever tal posição, e sua biografia evidencia sua 

postura engajada e crítica diante de cada evento, personificando a total liberdade que defendia 

em seu ensaio de ontologia fenomenológica. Tendo em vista a importância do estudo de 

alguns elementos de sua biografia para a compreensão de sua filosofia, bem como do papel 

que atribuía à figura do intelectual a qual ele próprio incorporava, e de como, também, tratou 

a literatura como forma de comprometimento do escritor com seu tempo, dedicamos o 

primeiro capítulo a tais questões. 
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Já no segundo capítulo nos voltaremos mais para a obra em questão, buscando 

introduzi-la a partir de algumas análises mais tradicionais, tais como fazem Marcuse e 

Bornhein. Em seguida, inserimo-la no contexto da Modernidade filosófica, a partir das 

leituras feitas por Sartre de Husserl e Heidegger, buscando compreender em quais pontos o 

autor se aproximou ou se afastou destes filósofos. No último ponto do segundo capítulo 

enveredamos, enfim, na análise de alguns pontos da obra, tais como as noções de Para-si, Em-

si, fenômeno e temporalidade, essenciais para a compreensão da liberdade, análise que será 

feita no terceiro capítulo. 

A partir do estudo da vida intelectual de Sartre como agente político e como escritor 

engajado, associando tal análise à sua concepção de liberdade e responsabilidade, presente em 

O ser e o nada, pretendemos relacionar sua filosofia a uma moral, talvez não uma moral 

tradicional, que dita regras universais a serem seguidas por todos os homens, mas sim uma 

reflexão de como agir em cada situação concreta no mundo, buscando construir assim o 

universal e reassumindo essa posição a cada novo ato ou a cada omissão. Acreditamos que 

sua filosofia seja de certa forma uma filosofia ética, sobretudo porque ela direciona o homem 

para a ação, uma vez que a liberdade só se faz através desta que e o homem é um ser livre, 

portanto, moral. 
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2 BIOGRAFIA DE UM INTELECTUAL ENGAJADO 

 “O que me interessa bastante como referência, em 
relação a Sartre, é essa dimensão universal de cultura 
que me ajudou tanto em minha vida pessoal como 
cidadão brasileiro quanto cidadão do mundo... Outros 
intelectuais que adotaram uma posição forte, como 
Raymond Aron, são mais fáceis de interpretar. Mas 
homens de simultaneidade e ubiquidade como Sartre 
são, a meu ver, muito mais preferíveis. Sartre rejeitava 
totalmente as convenções, e acho que é por essa razão 
que hoje ele está pagando o preço...” (Gilberto Gil) 1 
 

A partir do depoimento de Gilberto Gil dado a Annie Cohen-Solal, no ano de 2005, 

data do centenário de nascimento de Jean-Paul Sartre, é possível pensar dois pontos a respeito 

da herança deixada pelo filósofo aos intelectuais do século passado: o primeiro é a sua 

assimilação como referencial de ampliador da compreensão de cultura e de cidadania – o que 

se relaciona à simultaneidade e ubiquidade dos papeis exercidos pelo filósofo durante sua 

vida; e o segundo é o rechaçamento de padrões tradicionais estabelecidos pela sociedade, 

motivo pelo qual muitas vezes Sartre tenha sido visto com maus olhos, sobretudo dentro da 

academia. 

Relacionar cidadania com a figura do filósofo pode ser questionável, tendo em vista 

sua recusa em votar – símbolo maior do que se compreende hoje por democracia – e seu 

distanciamento das questões ligadas à greve de 1936, por exemplo, já que o autor entrou 

relativamente tarde no debate de assuntos políticos desse período. A compreensão de cultura é 

melhor relacionada ao nosso autor, pois além de filósofo foi um importante escritor, jornalista 

e ativista político. Sartre foi sobretudo um intelectual, ou seja, figura de grande destaque na 

mídia e na opinião pública como um todo, exercendo um papel influente dentro da sociedade 

francesa e também fora dela. É assim considerado porque até mesmo nos dias atuais é 

considerado como modelo por muitas figuras públicas, como Gilberto Gil, que a partir da fala 

citada acima deixa entrever a admiração pelo filósofo francês, especialmente por seu 

engajamento em questões da política e da cultura, por relacionar filosofia com o cotidiano das 

pessoas e por exercer múltiplos e simultâneos papeis. É por tudo isso que Gil o toma como 

referência em sua própria posição de cidadão participativo na sociedade e igualmente para 

ampliar sua compreensão de cultura, tendo em vista ser também um intelectual, embora de um 

modo diferente, já que as circunstâncias são outras que as do filósofo.  

                                                           
1 Entrevista de Annie Cohen-Solal com Gilberto Gil feita em 2005, presente em COHEN-SOLAL, Annie. Sartre: 
uma biografia. Trad. de Milton Persson. 2. ed. Porto Alegre, RS: L&PM, 2008. p. 10. 
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Como enfatiza o cantor e compositor brasileiro, Sartre também é conhecido por ser 

crítico e negador das normas comumente aceitas, como, por exemplo, ao negar-se a ocupar 

posição tradicional dentro da instituição escolar no cargo de professor, a possuir bens ou 

mesmo a se casar, o que o alinharia às tradicionais características burguesas contra as quais 

tanto lutou durante a vida, embora nunca tenha negado que o escritor pertencesse à burguesia, 

mesmo que pudesse se aliar à classe trabalhadora.2 Esse é um dos principais motivos de 

muitas vezes o autor não ser tão bem quisto dentro do mundo acadêmico e também a 

justificativa que Cohen-Solal, sua principal biógrafa e utilizada amplamente em nosso 

trabalho, dá para a falta de comemorações, sobretudo na França, do centenário de Sartre 

(COHEN-SOLAL, 1998, p. 10-11). O que ocorreu em 2005 e vem se arrastando aos dias de 

hoje é um ofuscamento do debate entre os intelectuais, emblema maior de nosso atual estado 

de apatia do intelectual e de seu suposto “silêncio”.3 

 Conhecer a vida de um filósofo muitas vezes pode ser de grande serventia para a 

compreensão de sua filosofia, e sobretudo Sartre, cujas noções principais e objetos de estudo 

de nosso trabalho, quais sejam, a liberdade, a responsabilidade e o engajamento, relacionam-

se diretamente a sua situação histórica e as suas experiências políticas. Se para Sartre “vida e 

Filosofia são uma coisa só” (SARTRE apud LÉVY, 2001 p. 39), no primeiro tópico deste 

capítulo optamos por apresentar algumas informações de sua biografia e do período histórico 

em que vivia. A partir desse estudo, faz-se necessário problematizar os conceitos de 

intelectual e geração, centrais em sua vivência e na de seus contemporâneos, o que 

buscaremos fazer através da elucidação e breve exposição do diálogo entre a compreensão de 

teóricos do assunto e a do próprio Sartre, que dedicou três conferências no Japão, em 1964, 

sobre o tema, publicadas posteriormente sob o título Em defesa dos intelectuais – objeto de 

estudo do segundo tópico. Para finalizar o capítulo, buscamos pensar a respeito da principal 

forma de engajamento do escritor que, como intelectual, tem a obrigação de fazê-lo através de 

sua escrita. Desta feita, dar-se-á a primeira indicação de que a liberdade – tema central da 

filosofia sartriana e de nossas investigações – é voltada para a ação do homem na história, o 

                                                           
2 Esse posicionamento, tomado mais tardiamente pelo filósofo, será melhor exposto na segunda parte deste 
capítulo. Vale adiantar que sua mudança de posição deveu-se à sua aproximação com o marxismo, no final da 
década de 50 e início de 60. 
3 Adauto Novaes chama de “silêncio dos intelectuais” o enfraquecimento da figura do intelectual a partir da 
década de 1980, sobretudo, por conta da morte de Sartre.  Cf. NOVAES, Adalto. O silêncio dos intelectuais. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006. Ainda sobre o tema, Batriz Sarlo defende que os meios de comunicação 
foram um dos principais fatores a silenciar os intelectuais, embora não veja tal enfraquecimento como 
permanente e absoluto. Cf. SARLO, Beatriz. A voz universal que toma partido? In: MORAES, Denis (org.). 
Combates e utopias. Rio de Janeiro: Record, 2004. 
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que acreditamos ter sido empreendida pelo próprio Sartre em sua vivência como intelectual 

bem como em sua literatura. Pensar alguns elementos da biografia do autor e de sua 

concepção literária de engajamento são importantes porque ambas já são o preâmbulo de sua 

concepção de liberdade e responsabilidade defendidas em O ser e o Nada, sua principal obra 

filosófica, e temas centrais dos capítulos subsequentes. 

 

2.1 Sobre a biografia de Sartre 

 

Falar da biografia de um autor e do modo como se pretende usá-la em um trabalho 

como o nosso, no qual se busca fazer uma análise filosófica, explica-se na medida em que 

para pensar a sua filosofia não é suficiente enveredarmos tão somente pelo caminho das 

análises das obras filosóficas, mas é preciso pensar em que período cada uma foi escrita, a 

partir de que vivências do autor e quais seus diálogos e influências filosóficas. Em carta 

destinada a Simone de Beauvoir, durante a Segunda Guerra, ao se questionar sobre o papel da 

filosofia em sua vida, Sartre escreve: “não tento proteger minha vida com uma filosofia, o que 

seria bem feio, nem conformar minha vida à minha filosofia, o que seria pedante, mas, 

realmente, vida e filosofia são uma coisa só” (SARTRE apud LÉVY, 2001, p. 39).  Optamos, 

então, por partir da análise de alguns elementos da biografia de Sartre para compreendermos 

melhor sua formação política e intelectual, relacionando-as com sua escrita literária e 

filosófica, tendo como preocupação final a construção de sua concepção de liberdade dentro 

da obra O ser e o nada.  

O que certamente é o mais difícil ao se fazer o relato de uma vida, seja da sua própria 

seja da dos outros, é fugir de uma perspectiva de narrativa linear, como ocorre nos romances 

tradicionais. Ao se narrar uma vida, tende-se a seguir o tempo cronológico e a percorrer os 

fatos como se formassem um todo coerente e coeso, atribuindo a todos os acontecimentos 

uma sequência lógica e inteligível. Seria como se desde o nascimento o indivíduo estivesse 

destinado a ser quem foi durante a vida e sua morte seria a culminância de todo esse processo.  
Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como o relato 

coerente de uma sequência de acontecimentos com significado e direção, talvez seja 

conformar-se com uma ilusão retórica, uma representação comum da existência que 

toda uma tradição literária não deixou e não deixa de reforçar. (BOURDIEU, 1996, p. 

185) 

Muitas vezes essa narrativa, na tentativa de simplificar e por ordem, deixa de lado as 

complexificações, a falta de “sentido” e a não coerência de um percurso de vida. Na escrita de 
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uma biografia, por mais que o sujeito tenha um projeto de vida, nem sempre suas expectativas 

são correspondidas e dentro do percurso há muitos elementos que ficariam “fora” de uma 

explicação lógica e causal dos acontecimentos. Para enveredarmos nos caminhos de sua vida, 

partimos do pressuposto que pensar uma vida não é apenas descrevê-la de forma linear, posto 

que uma vida é entremeada por rupturas e permanências, 4 e sabendo igualmente que narrar 

uma história é ao mesmo tempo recriá-la a partir dos vestígios que nos foram deixados – mas 

não inventá-la. 5 

Sartre escreveu sua autobiografia, publicada em 1964, chamada As palavras, mas que 

só chega até seus 12 anos, quando sua mãe se casa novamente e ele se muda com ela e o novo 

padrasto para La Rochelle. Nessa escrita de si6 é possível perceber uma tentativa de 

“reconstrução” de sua vida sob uma perspectiva literária, como a que descrevemos acima. 

Tanto em As palavras quanto nos relatos e entrevistas que o filósofo deu durante sua vida é 

perceptível essa construção de si, sobretudo com a tendência de se mostrar um homem 

sozinho, desde a primeira infância até sua relação atípica com Simone de Beauvoir, e também 

como se desde o início da vida fosse um sujeito voltado para os livros, tornando-se um 

escritor genial que teve seu brilhantismo justificado desde a infância. Sartre tinha consciência 

que ao contar sua história de vida estava buscando uma espécie de narrativa mais ou menos 

inteligível e com propósitos de formulação de uma identidade, o que o fazia selecionar 

elementos de sua vida em detrimento da exclusão de outros.  

Em Diário de uma guerra estranha, escrito em 1949 com o título Carnets de la drôle 

de guerre, e publicado postumamente em 1983, Sartre afirma que tentava levar uma vida que 

se assemelhasse a uma história contada, pensando inclusive como seria para seus biógrafos 

narrá-la. Pretendia possuir uma boa vida, o que significava ter uma vida que “simplesmente 

enchia de água os olhos do leitor, quando contada por um biógrafo sensível. Eu estava repleto 

do que chamarei de ilusão biográfica, que consiste em acreditar que uma vida vivida pode 

assemelhar-se a uma vida contada.” (SARTRE, 1983, p. 106, grifo nosso)  

                                                           
4 Termos utilizados pelo historiador Marc Bloch em seu livro Apologia da história ou o ofício do historiador, 
que virou marca de um novo movimento historiográfico presente no século XX, o qual tinha como uma de suas 
principais posições se contrapor a uma perspectiva de História factual e teleológica. Para mais informações sobre 
o assunto conferir BARROS, José D’Assunção. Os Annales e a história-problema – considerações sobre a 
importância da noção de “história-problema” para a identidade da Escola dos Annales. História: debates e 
tendências. Passo Fundo, v. 12, n. 2, jul./dez. 2012, p. 305-325 
5 Acerca da relação História – narrativa cf. RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa. Campinas: Papirus, 1995.  
Ricoeur defende em seu livro que o discurso do historiador é uma espécie de narrativa particular e, além disso, 
reitera a relação entre “narrativa” e “tempo vivido”. 
6 O termo é utilizado por Angela de Castro Gomes para tratar das autobiografias, diários, cartas e outros 
documentos produzidos em primeira pessoa. Cf. GOMES, Angela de. Escrita de si, escrita da História, Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2004.  
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Jean-Paul Sartre é fruto da união entre duas famílias típicas da Europa do final do 

século XX: seu pai, Jean-Baptiste Sartre, prefigura o lado católico, provinciano e rural, 

enquanto sua mãe, Anne-Marie Schweitzer, representa o universo protestante e mais urbano. 

Jean-Baptiste, militar da marinha, morreu quando Sartre ainda era muito novo, com apenas 

quinze meses de vida, fazendo com que ele e sua mãe tivessem que ir morar na casa dos avós 

maternos, em Paris. Foi então o seu avô, Charles Schweitzer, que ficou responsável pela 

introdução do garoto no universo letrado, apresentando-lhe as obras mais consagradas e 

tradicionais da literatura universal. O senhor Schweitzer acreditava que o objetivo da escrita 

seria alcançar a Verdade e o Belo. Nas memórias de Sartre há o seguinte relato sobre seu 

progenitor: 
Na beleza, meu avô via a presença carnal da Verdade e a fonte das mais nobres 
elevações. Em certas circunstâncias excepcionais – quando uma tempestade 
sobrevinha na montanha, quando Victor Hugo estava inspirado – podia-se atingir o 
Ponto Sublime onde o Verdadeiro, o Belo e o Bem se confundiam. (SARTRE, 2005, 
p. 42) 
 

Essa literatura que buscava conduzir ao absoluto é própria da Estética das Luzes, 

formulada durante o século XIX, e foi essa concepção de literatura, junto com traços da 

Estética Moderna, emergente entre o final do século XIX e início do XX, que o senhor 

Schweitzer tentou levar ao pequeno Sartre. 7 A ideia de literatura tal como concebia o século 

XVIII defendia uma arte cuja finalidade era voltada para si mesma; ao artista cabia 

unicamente a tarefa de criar o Belo e, consequentemente, revelaria também a Verdade e o 

Bem. Quanto à Estética Moderna, predominava em seus traços essenciais a ideia de 

distanciamento ou aproximação entre o mundo e o texto. (TODOROV, 2009, p. 46 - 48) 

A primeira aproximação de Sartre com a literatura foi algo que marcou profundamente 

sua relação com esse universo artístico ao longo de sua vida. Se quisermos pensar seus 

próprios romances devemos retomar não apenas os escritores norte americanos que tanto o 

impressionaram, e que inclusive o levou a escrever sobre durante a década de 1940,8 mas 

também a assimilação desses estilos de narrativa com os quais teve contato durante seus 

primeiros anos de vida, tanto por parte de seu avô, quanto por parte de sua mãe, que preferia a 

literatura folhetinesca. O outro ponto que motiva a pesquisa sobre sua relação primeira com a 

literatura é o fato dela influenciar diretamente sua própria noção de escrita literária e sua 

vinculação ao engajamento. A dicotomia entre “arte pela arte” e arte como diálogo com o 

mundo, o que expressamos, apropriando-nos dos termos de Todorov, respectivamente como a 

                                                           
7 Cf. TODOROV, Tzvetan. A literatura em perigo. Rio de Janeiro: Difel, 2009. 
8 Os ensaios literários do período foram reunidos em SARTRE, Jean-Paul. Situações I: crítica literária.  Trad. de 
Cristina Prado.  São Paulo: Cosac Naify, 2005a. 
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Estética das Luzes e a Estética Moderna, foi uma das questões centrais tratadas em Que é a 

literatura? (1947). Além disso, os romances que leu por intermédio de sua mãe o 

influenciaram a querer viver do mesmo modo que os heróis em suas aventuras.  

É possível perceber, a partir do registro que deixou dessas suas memórias em As 

palavras, que os livros foram figura central em sua vida desde a infância: 
Comecei minha vida como hei de acabá-la: no meio de livros. No gabinete de meu avô 
havia-os em toda parte. [...] Eu ainda não sabia ler e já reverenciava essas pedras 
erigidas. [...] Fui preparado desde cedo a tratar o magistério como um sacerdócio e a 
literatura como uma paixão. [...] Eu achara a minha religião: nada me pareceu mais 
importante que um livro. Na biblioteca, eu via um templo. (SARTRE, 2005, p. 30 - 
33) 
 

Sartre se muda de Paris para a cidade interiorana de La Rochelle, em 1917, com a mãe 

e o novo padrasto. Lá, Sartre passa por uma série de dificuldades, algumas típicas do início da 

adolescência e outras oriundas da violência propagada pela guerra. Como a maioria dos 

homens adultos estavam no front, as crianças e os adolescentes do sexo masculino da cidade 

aproveitavam para realizar todo tipo de traquinagem e brincadeiras, muitas delas excludentes 

e violentas, e Sartre, por ser novo no lugar, servia muitas vezes de bode expiatório da turma.9 

É esse momento da vida de Sartre que torna possível pensar numa certa 

descontinuidade do percurso “intelectual” do autor. Se desde a infância já era considerado 

brilhante para a sua idade – sobretudo por conta das leituras precoces de autores consagrados 

da literatura universal, como vimos falando –, a saída da casa dos avós, a perda da 

centralidade na vida da mãe10 e a mudança de cidade fazem com que Sartre perca seus 

referencias e laços afetivos, além de afastá-lo do mundo letrado com o qual tinha tido contato 

até então. Sua qualidade de criança precoce e pequeno gênio não teve serventia diante de 

adolescentes sedentos por aventuras e numa sociedade em que a violência é presença 

marcante, seja em suas vidas, seja diariamente nos jornais. Todas essas mudanças serviram 

para a formação de Sartre e contribuíram para sua nova tomada de posicionamento. Vindo de 

uma família burguesa em decadência, morando em uma grande cidade e sendo o centro das 

atenções da família, o Sartre adolescente passa a viver agora em uma cidade de interior, 

conviver com pessoas à margem da sociedade, assistir ao terror e ao espanto causados pela 

guerra e perder seu status de “pequeno reizinho” da casa. Todos esses novos elementos 

contribuíram para a construção de sua nova personalidade.  

                                                           
9 Sobre o período em que morou em La Rochelle e suas vivências na cidade, ver seu documentário: ASTRUC, 
Alexandre; CONTAT, Michel; SÉLIGMANN, Guy. Sartre par lui même. [Filme] Produção de Pierre-André 
Boutang e Guy Seligmann. Instituto Nacional do Audiovisual de Paris, 1976. 
10 Cf. SARTRE, Jean-Paul. As palavras. Tradução J. Guinsburg. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005, p. 33. 
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Entre os doze e os quinze anos, atacado por todos os lados, exposto a tantos estigmas, 
Jean-Paul Sartre, furioso, indignado, lança os alicerces de uma personalidade social: a 
sua. Encontra considerável energia para se desfazer não só do personagem que imita 
os adultos, mas também da delicadeza do menino mimado. [...] ódio, violência, 
inépcia, reflexos de animal acuado, o príncipe adulado acorda e vê que virou sapo, o 
pequeno reizinho não passa de mísero fanfarrão, abrindo caminho numa indescritível 
mistura de fracassos, rejeições mentiras e ódio de si mesmo. (COHEN-SOLAL, 2008 
p. 77) 
 

Tais acontecimentos desconstroem sua trajetória de gênio precoce, ao mesmo tempo 

em que podem ser vistos como um fator central na sua mudança de postura, passando de uma 

criança mimada e fruto de uma família burguesa para um adolescente mais crítico e 

consciente dos problemas do mundo. 11 

Em 1921 volta para Paris e se matricula novamente no Liceu Henri IV, período que 

descreve como otimista em seu Diário de uma guerra estranha, em que volta a se destacar 

intelectualmente, sendo “Mil Sócrates” (SARTRE, 1984, p. 96). Acreditando que podia ser 

tudo, se interessava por filosofia, psicologia, literatura, cinema e teatro. A partir daí, e de sua 

passagem posteriormente pela Escola Normal, Sartre começa a demostrar sua aversão aos 

modos tradicionais e acomodados de vida, em outras palavras, aos burgueses.  

Um demonstrativo de sua posição contrária ao modo de vida burguês, à sociedade 

provinciana e ao elitismo do sistema pedagógico da Escola Normal é a falta de hábitos de 

higiene e de organização sua e de alguns de seus colegas, podendo ser interpretadas como 

uma forma de contestar a autoridade e os padrões rígidos impostos pelo universo escolar ao 

qual pertenciam. Sua postura diante das convenções sociais, das normas de etiqueta e de 

higiene não é um mero detalhe em sua biografia, pois em O ser e o nada ele faz a seguinte 

colocação em torno da relação entre o modo de se comportar cotidianamente dos indivíduos e 

sua negação diante dos padrões impostos. Numa palavra, de como as escolhas de cada um 

evidenciam o mundo em que se quer viver. 
O valor das coisas, sua função instrumental, sua proximidade e seu 
afastamento reais [...] nada mais fazem do que esboçar minha imagem, ou 
seja, minha escolha. Minhas roupas (uniforme ou terno, camisa engomada ou 
não), sejam desleixadas ou bem cuidadas, elegantes ou ordinárias, meu 
mobiliário, a rua onde moro, a cidade onde vivo, os livros que me rodeiam, 
os entretenimentos que me ocupam, tudo aquilo que é meu, ou seja, em 
última instância – pelo menos a título de significação subentendida pelo 
objeto que vejo ou utilizo –, tudo me revela minha escolha, ou seja, meu ser. 
(SARTRE, 2013a, p. 571)  

Foi no ano de 1929 que conheceu Simone de Beauvoir, o seu “amor necessário”, a 

pessoa com quem compartilhou a vida dali por diante. Sua relação não era das mais 

convencionais: não se casaram, não tiveram filhos e na maior parte dos anos em que 

                                                           
11 É assim que o autor descreve essa fase da vida em seu documentário Sartre par lui même, op. Cit. 
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conviveram moraram em lugares separados. Apesar de terem sido muito hostilizados pela 

opinião pública, parece que deram certo e continuaram juntos por 51 anos. Em nossa opinião, 

o que deve ser evidenciado em sua relação é que com ela realizaram uma espécie de crítica às 

uniões burguesas tradicionais. Sartre e Simone foram “dois intelectuais que inventaram, 

contra a sociedade em que não querem se ‘integrar’, costumes, normas, códigos, novos 

modelos que, mais tarde, terão adeptos” (COHEN-SOLAL, 2008, p.122).  

Após concluir seus estudos na ENS, Sartre começa a viver uma crise de melancolia, 

torna-se professor, distancia-se de Simone, que vai dar aula em Ruão enquanto ele fica na 

cidade do Havre, e não consegue ter êxito em sua vida de escritor. (SARTRE, 1983, p. 99) 

Enquanto professor, como é de se esperar, não toma uma postura de “mestre”, de autoridade 

dentro de sala. Não obstante sua experiência no magistério tenha sido produtiva e Sartre a 

tenha aproveitado à sua maneira, como escritor seus planos não estavam se concretizando. 

Estava frustrado por já ter mais de 30 anos e não ser um escritor famoso. Em seus Diários diz 

que “era assustador imaginar que aquela vida de grande homem era possível, que fora vivida 

por outros homens, em outros tempos, em outros lugares, e que eu não a viveria jamais” 

(SARTRE, 1983, p. 101-102). Tentara publicar seu romance Melancolia (futuro A náusea) 

pela editora Gallimard, mas sua proposta fora recusada duas vezes.  

No entanto, esses tempos difíceis melhoraram, a começar pela aceitação da publicação 

de A náusea pela Gallimard e de O muro na Nouvelle Revue Française, em 1937, e sua 

nomeação para professor em Paris. Sartre diz: “Senti-me, de súbito, invadido por uma imensa 

e profunda juventude, estava feliz e a vida era bela. Nada tinha da ‘vida de um grande 

homem’, mas era a minha vida” (SARTRE, 1983, p. 103). A partir daí o autor não quer mais 

construir uma vida para ser narrada ou construir os alicerces para no futuro ser um grande 

escritor. Quer apenas viver, já que a vida é mesmo injustificável e contingente.  

Mesmo que a década de 1930 não tenha começado muito bem para esse Sartre 

iniciante da fase adulta, ela foi o ponto central de sua formação filosófica. Nela lhe é 

apresentada a obra de Edmund Husserl, que o inspira a escrever A imaginação (1935), O 

imaginário (1936), A transcendência do ego (1936) e Esboço para uma teoria das emoções 

(1937). É a partir das leituras de Husserl que Sartre constrói as bases de sua fenomenologia, 

embora de 1939 em diante se afaste do filósofo alemão em favor de outro, Heidegger, do que 

trataremos melhor no próximo capítulo. É nesse decênio, pois, que há a germinação de sua 

filosofia tal qual a conhecemos. Simone de Beauvoir, em A força da idade, narra de que 

forma Sartre chegou à fenomenologia de Husserl e de como Sartre ficara encantado pelo 

filósofo. 
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Sartre percebia que para organizar com coerência as ideias que o dividiam 
precisava de auxílio. [...] ele foi vivamente atraído pelo que ouviu dizer da 
fenomenologia alemã. Raymond Aron passava o ano no Instituto francês de 
Berlim e, enquanto preparava uma tese sobre história, estudava Husserl. 
Quando veio a Paris, falou com Sartre. Passamos uma noite juntos no Bec de 
Gaz, [...] pedimos a especialidade da casa: coquetéis de Abricó. Aron 
apontou seu copo: “Estás vendo, meu camaradinha, se tu és fenomenologista, 
podes falar deste coquetel, e é filosofia.” Sartre empalideceu de emoção, ou 
quase; era exatamente o que ambicionava há anos: falar das coisas tais como 
as tocava, e que fosse filosofia. (BEAUVOIR, 1984, p. 138) 
 

Chega então o início da guerra e Sartre é convocado na função a qual se alistou, a de 

meteorologista. Entre setembro de 1939 e março de 1941 ele participa da chamada “guerra 

estranha”, que teve papel central em sua vida, sendo considerada pelo próprio Sartre como um 

divisor de águas – sobretudo para sua carreira de escritor, uma vez que a guerra força uma 

pausa, ou pelo menos uma mudança de rumo, na sua trajetória artística. Para afastar a 

melancolia, a solidão e o horror causados pela guerra, correspondia-se com amigos através de 

inúmeras cartas e escreve um diário, apesar de não ser muito afeito a esse tipo de gênero 

literário. Em Diário de uma guerra estranha ele escreve sua rotina como soldado, sua vida 

pessoal, seus estudos em literatura e filosofia e onde fica claro seus problemas com a 

hierarquia do exército e com o seu secundarismo dentro do pelotão.  Também encontra-se nos 

diários o relato de sua “descoberta” de Husserl e Heidegger e onde registra os primeiros 

passos para a construção de sua moral (influenciada pela leitura de Heidegger, sobretudo), 

sendo considerado a própria germinação de sua principal obra filosófica, O ser e o nada.  

Em 21 de junho de 1940 é capturado pelos alemães, ficando nove meses preso num 

campo de concentração nazista. A estadia no cativeiro, obviamente, foi muito mais marcante 

para a vida de Sartre e para sua mudança de postura perante os problemas da sociedade, diante 

da própria historicidade (conceito apropriado de Heidegger) e para sua filosofia como um 

todo. Em 1973, relata em entrevista a Jonh Gérassi, que encontrou “no Stalag uma 

modalidade de vida coletiva que nunca mais tinha visto desde a Escola Normal”, onde 

encontra verdadeiramente uma sociedade sem classes e sem privilégios. (SARTRE, 1982, p. 

LXI).  

Annie Cohen-Solal defende contundentemente a marca de ruptura da guerra e da 

prisão do filósofo, como um processo de metamorfose do individualista, isolado e apolítico 

Sartre, para um escritor engajado. Sobre essa mudança, a seguinte passagem é esclarecedora:  
‘A guerra dividiu realmente a minha vida pelo meio’, dirá mais tarde. Nenhuma 
necessidade de controle, esse joguinho de antes e depois funciona que é uma 
maravilha. O Sartre de antes de 1945 não se confunde com o de 1939. Foi a grande 
transformação, a grande metamorfose de sua vida. Na entrada do túnel, professor de 
filosofia no liceu, dois livros no seu currículo, criatura isolada, individualista, pouco 
ou nada se importando com os assuntos do mundo, totalmente apolítico. Na saída, um 
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escritor que desdobra seu talento em gêneros diversos, politicamente militante e 
querendo ser assim mesmo: um escritor consagrado que se converterá poucos meses 
depois, em celebridade internacional. (COHEN-SOLAL, 2008, p. 173) 
 

Para ela, a guerra fez com que Sartre descobrisse os outros homens e passasse pela 

experiência de nivelamento comum, através do compartilhamento das mesmas lutas e 

estratégias de sobrevivência.  

 É preciso, no entanto, por em questão mais uma vez os relatos de Sartre, tanto os de 

seus Diários quanto os de suas entrevistas. Não se duvida do abalo que uma guerra dessas 

proporções possa causar na vida de qualquer pessoa que a tenha vivenciado, mas daí chegar a 

acreditar que houve um antes e um depois, assim como relatou posteriormente Sartre, talvez 

seja deveras complicado. Tendo em vista que a memória é algo que vai sendo construído ao 

longo do tempo, podemos pensar que em 1973, ano em que Sartre relata a ruptura causada 

pela guerra em sua vida, o autor já se encontrava distante temporalmente do ocorrido e tinha 

interesses envolvidos para defender essa posição.  Nessa tentativa de narrar a própria história, 

provavelmente ele tenha tentado buscar um fato determinante, ou um ponto inicial dessa sua 

postura engajada de intelectual. Pode-se pensar que encontrou na guerra a origem de sua 

abertura para a história e para a política e sua biógrafa corrobora com tal discurso. Mais uma 

vez surge o tema da ilusão biográfica, que nos leva a questionar essa ideia de que a guerra foi 

um momento de verdadeira ruptura, de que há um antes e depois dela, de que Sartre era 

apolítico e a-histórico e passou a ser o intelectual total depois dessa experiência. 

A própria autora nos dá indícios de que essa posição de dicotomização pode ser 

questionada. Em um deles, quando trata da publicação de O muro – livro composto de cinco 

contos escritos em 1937, antes da guerra, portanto –, e das críticas destinadas à obra, ela 

afirma o seguinte:  
Ninguém notou, nem podia notar, que no conjunto da coleção de cinco contos de O 
muro [...] dois textos já deixam entrever pela primeira vez a atenção de Sartre com os 
problemas históricos da época.  [...] Sucessivamente, na coleção lançada em fevereiro 
de 1939: ‘O muro’, ‘O quarto’, ‘Eróstrato’, ‘Intimidade’, ‘A infância de um chefe’, 
com exceção dos três contos centrais [...], o primeiro e o último mostram 
perfeitamente a influência crescente dos acontecimentos políticos sobre o escritor. 
Que outro texto, aliás, compatível ao conto “A infância de um chefe”, apresenta 
análise mais penetrante dos movimentos fascistas entre as duas guerras? [...] Pequeno 
resumo magistral, a novela já contém certos temas, certas chaves, em suma, o embrião 
de quase todo o Sartre do pós-guerra. (COHEN-SOLAL, 2008, p. 163) 
 

Se só depois da Segunda Guerra Sartre dá mais atenção aos problemas históricos, 

como pode denunciar o fascismo então emergente na Espanha do entre guerras já nesses 

contos de 1937? Acreditamos que não há, portanto, uma grande quebra ou mudança a partir 

da Segunda Guerra, mas rupturas e permanências, uma vez que seus contos de O muro já 
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demonstram tais preocupações. Se durante o conflito e com o seu término Sartre tenha se 

tornado um grande intelectual, mais engajado politicamente e participando dos principais 

eventos, 12 já antes de 39 não negligenciava totalmente as questões históricas, porém sua 

preocupação maior ainda eram as questões filosóficas, publicando livros como A 

transcendência do Ego, A imaginação e O imaginário. 

 

2.2 A questão do intelectual 

 

Graças a um atestado falso alegando uma suposta deficiência visual, o que o 

impossibilitaria de ficar preso, Sartre é solto em março de 1941 e volta a Paris. Todavia, a 

cidade não é a mesma que vira em sua última visita. Ela está ocupada pelos alemães, o que 

implica uma série de mudanças na rotina de seus habitantes, como toques de recolher e 

restrições a suplementos alimentícios. A vida dos escritores, especificamente, passa por outros 

processos além desses e aos quais devem se adaptar, tais como a perseguição e a censura dos 

nazistas. Contra a Ocupação insurgem-se vários grupos de patriotas rebeldes, cujo movimento 

convencionou-se denominar de Resistência, que durante o período organizavam atividades de 

propaganda contra os nazistas e até grupos de guerrilha.  

Sartre volta da guerra com várias ideias de como combater esse inimigo agora em seu 

próprio território. Negligenciando as ações do movimento de resistência já então existente, ele 

acreditava que sua experiência no front o ajudaria a convencer o maior número de franceses a 

resistir aos alemães. Em depoimento dado a Simone e registrado em A cerimônia do adeus, 

ele diz: “Eis o que parecia ser a primeira coisa a fazer, ao chegar em Paris, isto é, criar um 

grupo de resistência; tentar, pouco a pouco, angariar a maioria das pessoas para a resistência e 

criar assim um movimento de violência que expulsaria os alemães” (BEAUVOIR, 2012 , p. 

510).  

  É então que se une a Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, Jacques-Laurent 

Bost, Jean Pouillon, Olga Kosakiewicz, dentre alguns outros poucos nomes (a maioria eram 

seus alunos ou ex-alunos), e fundam o grupo Socialismo e Liberdade. Embora seus membros 

não entrassem num consenso quanto a todos os seus posicionamentos, eles tinham em comum 

a oposição ao regime de Vichy e a qualquer colaboracionismo. Denominaram-se Socialismo e 

Liberdade, por acreditar que a França depois da guerra caminharia para um regime socialista, 

                                                           
12 Sobre a participação de Sartre no conflito, durante a resistência e no pós guerra, conferir o debate feito por 
Aronson em: ARONSON, Ronald. Camus e Sartre: o polêmico fim de uma amizade no pós-guerra. Tradução de 
Caio Liudvik. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007.  
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contudo pautado na liberdade. Sartre fala em entrevista dada a Simone em A cerimônia do 

adeus, que o grupo estava ligado à “ideia de uma coletividade ordenada na qual cada um se 

desenvolve segundo princípios que são os seus, e, por outro lado, a ideia de uma liberdade, ou 

seja, um livre desenvolvimento de cada um e de todos” (BEAUVOIR, 2012, p. 474). O grupo 

logo encerra suas atividades, contudo, por mais que tenha tido vida curta e pouco impacto se 

comparado aos demais movimentos, ele pode ser considerado como uma primeira 

contribuição à prática política empreendida por Sartre, sendo o preâmbulo de algumas  

posições que Sartre e Beauvoir tomarão posteriormente, sobretudo a ideia de não se aliar a 

nenhum partido ou organização formal, mantendo-se à margem ou, para utilizar a expressão 

que mais lhe cabe, construindo uma “terceira opção” (COHEN-SOLAL, 2008, p. 219).  

Mesmo com o fim do grupo Sartre continuou lutando. O filósofo contribuiu com 

alguns periódicos clandestinos do período, como Les Lettres Francaises e Combat (liderado 

pelo então amigo Albert Camus). Escreve uma importante peça para sua carreira como 

dramaturgo, As moscas (1943), que é encenada em meados de 1943 e recria a história da 

lenda grega de Orestes. Filhos de Agamêmnon, rei de Argos, Orestes e Electra tentam vingar 

a morte do pai, que fora assassinado pela mãe e por seu amante, coroado rei após a morte de 

Agamêmnon. Os deuses infestam a cidade com moscas para punir seus habitantes por se 

calarem diante do assassinato. Por trás da metáfora envolta pelo mito, há uma crítica ao 

governo de Vichy que, aliado a Igreja católica francesa, justificam com a ideia de destino a 

derrota contra Hitler e se resignam diante dela. Além disso, ela exortava o povo francês a lutar 

contra os alemães, que seriam “as moscas” que empestearam a cidade. A peça também trata 

dos temas da liberdade e da má-fé, não obstante ter sido escrita ao mesmo tempo que SN. 

Desde o primeiro ato até o último, é possível ver na fala de Orestes o convite à luta e a defesa 

da liberdade: “Há homens que já nascem dispostos a lutar e há outros que calam [...]. Eu fiz o 

que tinha que fazer, Electra, e não me arrependo [...]. Não sou senhor nem escravo, Júpter. 

Sou minha liberdade! Mal me criaste e deixei de ser teu [...]” (SARTRE, 2005b, passim). 

Mesmo com temas tão contemporâneos, a peça não foi muito bem aceita pelo público, 

sendo inclusive bastante criticada por alguns jornalistas e escritores militantes do período. No 

que tange à política, o problema foi que a peça foi encenada no Théâtre de la Cité, antigo 

Théâtre Sarah Bernhardt, que fora rebatizado pelos nazistas por ter um nome judeu, e por 

Sartre ter deixado a peça ser submetida à censura dos alemães. (ARONSON, 2007, p. 59). É 

impossível, todavia, não perceber que seu tema principal seja a rebelião, apesar de ter sido 

submetida à censura. Na opinião de Aronson, “era uma proeza em 1943 ter conseguido fazer 



25 
 

uma peça tão incendiária passar pelos censores, mesmo que alguns integrantes da Resistência 

a tenham desprezado por isso” (ARONSON, 2007, p.59). 

Em 1944 outra peça sua é apresentada, Huis clos (cuja tradução para o português foi 

Entre quatro paredes), dessa vez obtendo mais êxito diante do público. A história narra a 

chegada de três pessoas ao inferno, Inês, Garcin e Estelle, mas não é o inferno como 

comumente construído pelo imaginário cristão, com demônio, fogo e estacas. Na verdade, o 

inferno sartriano seria o convício diuturno entre os próprios personagens, numa sala fechada, 

sem direito a dormir ou a qualquer outra atividade que os fizessem distrair-se de si ou dos 

outros. É dela a famosa frase “o inferno são os outros”. Como não associar esse “inferno” 

sartriano composto de quatro paredes e infindáveis corredores com os ambientes da guerra, 

sobretudo com os campos de concentração e de extermínio criado pelos alemães? Não é 

possível, portanto, separar a peça de seu contexto histórico. Tampouco pode-se dissociar sua 

escrita com a terceira parte de O ser e o nada, em que o autor trata da questão do outro. 

Com a Libertação da França e o fim da guerra, Sartre torna-se mais amplamente 

reconhecido, tanto dentro da geração de escritores que então se formou durante o final dos 

anos de 1930 e primeira metade de 1940, quanto diante do grande público que a cada dia mais 

se apaixonava pelo existencialismo, termo que designava uma corrente de pensamento cujos 

principais representantes seriam Sartre e Simone de Beauvoir, mas cuja origem remonta a  

Kierkegaard ou mesmo a Pascal. 13 Embora o uso indiscriminado do termo tenha diluído seu 

significado primordial, passando a ser usado em várias situações como algo pejorativo e 

pessimista, Sartre o definiu em sua conferência O existencialismo é um humanismo, de 1945, 

a partir da premissa “a existência precede a essência”. Uma vez que não se nasce com uma 

essência dada por Deus ou por qualquer outra entidade, é o próprio homem que constrói a si 

mesmo – ele nasce condenado à liberdade e, portanto, é totalmente responsável por si. De 

acordo com suas próprias palavras, dizer que a existência precede a essência  
significa que, em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no 
mundo e só posteriormente se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, 
só não é passível de uma definição porque, de início, não é nada: só posteriormente 
será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. [...] O homem nada mais é 
do que aquilo que ele faz de si mesmo: é esse o primeiro princípio do existencialismo. 
(SARTRE, 1987, p. 6) 
 

Funda em 1945 a revista Les Temps Modernes junto com outros colegas, dentre eles 

Simone, Merleau-Ponty, Raymond Aron, Alberto Ollivier, Jean Paulhan e Michel Leiris. 

Tentam abranger todo tipo de manifestação escrita, como a poesia, a crítica literária, ou um 

                                                           
13 Sobre o tema, cf. HUISMAN, Denis. História do existencialismo. Tradução de Maria Leonor Loureiro. Bauru, 
SP: EDUSC, 2001. 
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ensaio filosófico, buscando dar conta de todas as áreas do conhecimento, não somente 

filosofia ou literatura, sempre no intento de alcançar uma sofisticação teórica que geralmente 

não se encontrava nas outras revistas. A revista desejava ser a voz daquela geração, dando 

conta de todo tipo de assunto que estivesse na ordem do dia, colocando o engajamento com 

palavra de ordem. Seu posicionamento político era totalmente esquerdista sem, no entanto, 

vincular-se ao Partido Comunista nem à União Soviética. 
Como uma revista engajada, Les Temps Modernes pretendia ser, e para 
muitos o foi, a consciência crítica da sociedade; [...] Profética e moral, ela 
lutava em todas as frentes e queria criar uma ‘antropologia sintética’. 
Mostrando um leque de novos autores importantes [...], ela imediatamente 
atraía outros, e logo se tornou a principal revista cultural da França, o modelo 
para qualquer outra revista séria. (ARONSON, 2007, p. 81-82) 
 

 A partir da crescente visibilidade de Sartre, com todas as suas publicações até então – 

romances, peças, artigos nos principais jornais do período e na direção de uma importante 

revista – o autor torna-se uma figura eminente no cenário francês. Ele consegue, ao mesmo 

tempo, dialogar com o meio acadêmico e com o público em geral – fato difícil dentro do 

universo literário francês – não somente pelo fato de publicar em diversos gêneros, mas 

também por ser alvo de inúmeras críticas, dado o fato de suas obras serem muitas vezes “mal” 

lidas. 

Mas por que Sartre e os que estavam próximos, principalmente Simone e Camus – 

que, diga-se de passagem, não gostava muito dessa alcunha de existencialista, tampouco de 

ser visto como da famille 14 – passaram a ter tamanha popularidade dentro desse cenário do 

pós guerra, sendo considerados os intelectuais mais importantes de então? Possivelmente a 

resposta para tal pergunta esteja relacionada à identificação que aquela geração de 1945 

encontrava nesses sujeitos, pois eles conseguiam dar voz ao que sobretudo os mais jovens e 

letrados viveram nos anos de guerra e de Ocupação nazista, porque passaram pelos mesmos 

sofrimentos e privações, e estavam formulando qual seria o futuro da França. Ou seja, além 

dessa vivência em comum e da escrita sobre ela, eles ofereciam, a partir de seus romances, 

peças e artigos, heróis à juventude. Eles foram os responsáveis (ou pelo menos acreditavam 

que seriam) por formular a ideologia do pós-guerra. É Simone de Beauvoir quem escreve 

mais claramente sobre esse grupo de intelectuais ao qual pertencia e quais as suas ambições: 
Nós nos prometemos continuar unidos para sempre contra os sistemas, as 
ideias, os homens que condenávamos; a hora da derrota deles ia soar; o futuro 
que então se abriria, nós teríamos que construí-lo talvez politicamente, em 

                                                           
14 Era assim denominado o grupo de pessoas – dentre elas alunos, ex-alunos, colegas de profissão e de ideologia 
– que estavam próximos a Sartre e a Simone. Alguns deles eram mais que amigos ou alunos, sendo inclusive 
sustentados financeiramente pelo casal ou fazendo parte de seus enlaces amorosos. Sobre a famille conferir a 
biografia feita por Cohen-Solal. Op. Cit.  
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todo caso no plano intelectual: precisávamos criar uma ideologia para o pós 
guerra. (BEAUVOIR, 2012, p. 513)  
 

 Eles eram os representantes de uma nova geração que surgira com o advento da 

guerra, uma vez que os escritores de antes do conflito, como Gide e Malraux, não davam mais 

conta de expressar o sentimento de absurdo do mundo, como fazia Camus, por exemplo. Se 

uma geração se define a partir de dois pontos – primeiro como um grupo gerido por um 

acontecimento fundador que teve grandes repercussões em suas vidas; segundo tendo uma 

outra geração como referencial, seja para segui-la, seja para combatê-la (SIRINELLI, 1996, p. 

254-255) –, podemos pensar que a geração de intelectuais cujo principal representante seria 

Sartre teria a Segunda Guerra Mundial como acontecimento fundador e os escritores do entre 

guerras como a geração contra qual deveriam se opor. O grupo mencionado na referida 

citação de Simone comporia uma estrutura de sociabilidade, ou seja, uma “rede” na qual há 

em comum uma sensibilidade ideológica e cultural. Não obstante suas próprias 

individualidades, dentro desses grupos convenciona-se determinadas formas de conviver em 

conjunto. Jean-François Sirinelli fala o seguinte a respeito das estruturas de sociabilidade dos 

intelectuais:  
Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma 
sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas 
igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver. 
São [as] estruturas de sociabilidade. (SIRINELLI, 1996, p. 248) 
 

 Esse novo campo literário no qual Sartre estava inserido formava-se em função das 

consequências trazidas pela guerra (acontecimento fundador) e seus componentes se 

ocupavam, por exemplo, com o debate sobre os expurgos e com o rumo político que a França 

seguiria. Reunindo-se nos cafés e nas redações de jornais, eles vão  
esboçar as futuras linhas de força, os grandes contornos do pós-guerra: uma 
vez passado o ciclone, varrendo, soprando, reduzindo a nada as modas e os 
modelos – Mauriac, Malraux, Gide, Rolland, Martin du Gard já pertencem ao 
passado. Uma nova geração surge dos debates dos expurgos. (COHEN-
SOLAL, 2008, p. 262) 
  

Sartre era considerado o centro desse grupo de intelectuais, sobretudo porque escreveu 

sobre a guerra. Como já mencionado, ele participou do conflito de maneira breve, 

inicialmente como meteorologista, mas sem participar de nenhum confronto direto com os 

alemães e, num segundo momento, ao ser preso, sofrendo as privações que tal condição lhe 

impunha, parece não ter passado por tantas privações como os prisioneiros comuns, 15 sendo 

solto por um atestado falso. Durante a Ocupação também não participou diretamente das 

                                                           
15 Por ser um escritor, como já foi colocado, ele ficou na ala dos artistas, possuindo assim alguma vantagem 
diante dos presos comuns. 
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ações da Resistência, fato que o tornou passível de inúmeras críticas, como as de Camus ao 

referir-se ao então colega que defendia a escrita como forma de se engajar, mas parecia se 

eximir da luta direta:  
Gosto mais dos homens que tomam um partido do que das literaturas que 
tomam partido. Coragem na vida e talento nas obras já não é nada mau. E, 
depois, o escritor só é comprometido quando quer. O seu mérito é o 
movimento. E se isso deve passar a ser uma lei, um ofício ou um terror, onde 
está então o mérito? (CAMUS, s/d, p. 335) 16 
 

Contudo, durante todo esse período Sartre foi bastante profícuo em sua escrita. Ele era 

um “escritor que resiste e não um resistente que escreve” (SARTRE, 1982, p. LXIII). Como já 

mencionamos, ele escreveu várias obras no período e alguns artigos em jornais, o que o 

classificaria como um combatente, embora à sua maneira. Se “Escrever é agir”, segundo sua 

própria fala, podemos concluir que ele foi um homem de ação. 17 Seus escritos sobre a guerra 

influenciaram sobremaneira os jovens a compreenderem aquela situação histórica. Sartre se 

tornou o narrador principal da França no pós-guerra escrevendo contundentes textos sobre a 

experiência da Ocupação. Os principais foram reunidos pela editora Gallimard no compêndio 

Situações III: A República do silêncio, Paris sob Ocupação e Que é um colaborador, todos de 

1945.  

Que Sartre foi um grande intelectual, talvez o mais conhecido no século XX, não há 

dúvida alguma. Pensemos, então, a respeito da definição de intelectual. Inicialmente, pode-se 

pensar que não há necessidade de se discutir e buscar uma definição para um termo tão 

utilizado e de comum entendimento. Em linhas gerais, o intelectual seria aquele que não 

exerce atividades manuais ou utilitárias e que se ocuparia de tarefas do intelecto, tais como o 

fariam professores, jornalistas, escritores, altos funcionários do governo, entre outros. 

Todavia, quando se recorre à bibliografia sobre o tema é possível perceber inúmeras 

problemáticas levantadas a partir de sua definição, bem como as várias discussões sobre sua 

função dentro da sociedade contemporânea e sua relação com a política e a cultura de 

determinado período. 

                                                           
16 Não entraremos aqui no debate empreendido pelos dois filósofos por ser demasiado denso e longo para os 
limites a que nos propomos. Vale salientar, todavia, que a memória construída em torno de Sartre e sua relação 
com a guerra foi a de um militante ativo e engajado contra os alemães, ao passo que a Camus ficou relegada 
apenas a memória da fundação e participação da revista Combat, quando não ao esquecimento. Pode-se atribuir a 
fama do primeiro ao fato de ele estar em evidência como escritor e intelectual nos anos do pós-guerra, apesar de 
não ter sito tão ativo durante o conflito e dentro da Resistência; enquanto Camus, bastante participativo nesta e 
com grandes contribuições dadas pela sua revista, não obteve grande destaque findado o conflito. Isso justifica (é 
em parte sua defesa) seu “ataque” às literaturas engajadas em detrimento do engajamento pessoal enquanto tal, 
ao qual refere-se na citação que mencionamos. 
17 No próximo tópico de nosso capítulo debateremos a questão da literatura como forma de se engajar e da 
obrigação do escritor em fazê-lo. 
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A respeito de sua definição, a que foi dada anteriormente parece simples e genérica em 

demasia, não sendo de grande serventia para os propósitos a que se destina nossa 

investigação. Optamos então por buscar outros significados do conceito de intelectual e duas 

posições nos pareceram hegemônicas dentro da literatura sobre o tema. A primeira defende 

que o intelectual existe desde muito tempo, pelo menos desde a Grécia antiga, e que em toda 

sociedade existe um ou vários sujeitos que exerça o papel do que hoje chamamos de 

intelectual (mesmo admitindo que o termo seja recente, surgido no final do século XIX). A 

segunda posição relaciona o aparecimento do intelectual ao surgimento da própria palavra, o 

que se deu na França com o conhecido caso Dreyfus 18 e vincula-se mais estreitamente à 

noção de engajamento. 

 É possível citar pelo menos dois estudiosos contemporâneos pertencentes à primeira 

vertente: Francis Wolff e Norberto Bobbio. Em seu livro Os intelectuais e o poder, Bobbio 

defende que os temas discutidos pelos intelectuais existe desde Platão, embora tais figuras 

tenham recebidos variadas denominações.  
Que esses sujeitos históricos sejam prevalentemente chamados “intelectuais” 
apenas há cerca de um século, não deve obscurecer o fato de que sempre 
existiram os temas que são postos em discussão quando se discute o 
problema dos intelectuais, quer esses sujeitos tenham sido chamados, 
segundo os tempos e as sociedades, de sábios, sapientes, doutos, philosophes, 
clercs, hommes de lettres, literatos etc. (BOBBIO, 1997, p. 110 – 111) 
 

É possível concluir, a partir da posição do autor, que por existir a atividade e alguém que a 

exercesse, então já existia esse sujeito, embora com nomes diversos.  

Francis Wolff tem opinião semelhante, acreditando que o surgimento do intelectual 

tenha ocorrido junto com o aparecimento do primeiro filósofo, Sócrates, que encarnaria as três 

principais características do intelectual: a tagarelice, a crítica aos valores aceitos na sociedade 

e a “intromissão” em assuntos que não lhe dizia respeito. Ao falar do nascimento dos 

intelectuais na Grécia, atribuindo a Sócrates o papel de primeiro filósofo e intelectual, Wolff 

propõe três condições essenciais para a sua existência, que seriam: “um certo tipo de sujeito 

social, um certo tipo de objeto (universal) e um certo espaço onde ele possa se exprimir” 

(WOLFF, 2006, p. 47). Em outras palavras, é preciso que haja indivíduos capazes de 

exercerem atividades de criação e mediação e, portanto, um considerável desenvolvimento 

social e econômico na sociedade em que vivem; há igualmente a necessidade de um senso 
                                                           
18 Alfred Dreyfus foi um militar da marinha na França que, na última década do século XIX, foi denunciado 
como o responsável pelo vazamento de informações do Departamento de Defesa e condenado à degradação na 
Ilha do Diabo. Muitos escritores (como Zolà), advogados, médicos e demais profissionais liberais tomaram 
partido a favor do militar, defendendo-o por acreditarem que sua sentença foi injusta e rigorosa em demasia, 
sobretudo por ser judeu.  Um jornal do período reuniu os que se opuseram ao governo sob o nome de 
“intelectuais”, e foi aí que o termo foi usado pela primeira vez com o mesmo entendimento que possui hoje. 
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comum de valores morais universais; e, por fim, a existência de um espaço público para a 

livre expressão das opiniões e defesa dos valores universais. A primeira sociedade que reuniu 

essas três características, segundo o autor, foi a Grécia do século X a.C., que reunia “homens 

que tinham tempo livre para se dedicar às ideias, à sua produção e difusão; uma consciência 

do universal com o ‘nascimento da razão’[...]; e um regime, a democracia direta, que permitia 

a expressão das opiniões[...]” (WOLFF, 2006, p. 48). Seria Sócrates o primeiro intelectual por 

reunir suas principais características: ser perseguido não por suas ideias, mas simplesmente 

por exercer a função do pensamento, por ser aquele que fala ao invés de trabalhar, que põe em 

questão valores tradicionais de sua sociedade e que interfere em assuntos que inicialmente não 

seriam os seus, buscando assim uma defesa da coletividade.  

 A segunda posição, como já mencionado, está relacionada ao surgimento do termo 

intelectual, o que ocorreu em 1898 na França com o caso Dreyfus, e vincula-se mais 

claramente à noção de engajamento. Desde essa data o termo é usado para designar aquele 

sujeito produtor de bens simbólicos, que influencia e possui inclusive responsabilidade dentro 

da vida em sociedade – o que não equivale dizer que as demais pessoas que a compõe aceitem 

de forma passiva e acrítica as opiniões e ideologias dos intelectuais de sua época, mas que 

estes conseguiam impor-se para além de seu “pequeno mundo estreito”, para utilizar a 

expressão de Sartre e Japão, alcançando a comunidade nacional e muitas vezes internacional. 

O intelectual deveria, portanto, representar a sua comunidade, defender valores universais e 

lutar pelas causas que acreditava serem justas. Ele tinha poder dentro da sociedade e, quanto 

maior seu poder, maior sua responsabilidade. (BOBBIO, 1993, p. 96)  

Ele é quem possui competência e prestígio em determinada área do saber e, dotado 

desse poder, aproveita para intervir no debate sócio-político. Se no decorrer do século XX o 

intelectual passou a ser uma figura com mais poder, a consequência disso é que sua 

responsabilidade também aumentou. Sartre foi talvez quem melhor representou essa posição. 

Eis então a justificativa de se ter discutido o conceito de intelectual em nosso trabalho: sua 

noção, essa mais estreita, vincula-se a Sartre, uma vez que remete ao engajamento e esta é a 

principal cobrança do autor aos demais intelectuais, além de relacionar-se diretamente à 

liberdade, seu principal problema filosófico. 

 Mas por que o filósofo adquiriu tamanha notoriedade, chegando a ser nomeado de 

“intelectual absoluto”? 19 Por que quando morreu chegou-se a falar em “silêncio dos 

                                                           
19 É Lévy que assim o denomina, valendo-se da alcunha dada ao autor no período, In: LÉVY, Bernard-
Henri. O século de Sartre: Inquérito filosófico. Tradução de Jorge Bastos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, 
p. 18.  
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intelectuais”? 20 Por que foi tão lido e seguido pela juventude? Porque representava essa 

geração. Porque, como já assinalamos, conseguia expressar as angústias e os sofrimentos, 

assim como um projeto de futuro, que essa geração sentia e ansiava. “[...] ele é o intelectual 

absoluto. Espera-se dele o que nunca se esperou, e que, sem dúvida, nunca mais se esperará 

de nenhum outro. Eis sua grande força: esperava-se algo dele; era o objeto não só de uma fé, 

mas de um fervor, uma impaciência.” (LÉVY, 2001, p. 33). Descontando-se a dramaticidade 

da escrita de Bernard-Henri Lévy, é realmente pertinente a questão da centralidade da figura 

de Sartre para a França daquela geração. Novamente – e para concluir esse ponto a respeito da 

pertinência de Sartre na discussão sobre os intelectuais –, essa centralidade se justifica pelo 

diálogo proporcionado pelos seus diversos gêneros da escrita e pela situação histórica que 

favorecia o surgimento desses “heróis” e de um público sedento de quem os representasse, ao 

mesmo tempo sendo sua voz. 

 Mas Sartre tem sua própria posição a respeito do intelectual, e ela sofre mudanças ao 

longo de sua vida. Segundo Beauvoir, em A cerimônia do adeus,  
até então [nas conferências que fez no Japão], Sartre concebera o intelectual como 
“técnico do saber prático” que rompia a contradição entre a universalidade do saber e 
o particularismo da classe dominante da qual era produto [...]; satisfazendo sua 
consciência através dessa própria má consciência, julgava que ela lhe permitia situar-
se ao lado do proletariado. Agora Sartre julgava que era preciso ultrapassar esse 
estágio: ao intelectual clássico contrapunha o novo intelectual, que nega em si o 
momento intelectual, para tentar encontrar um novo estatuto popular, o novo 
intelectual procura fundir-se com a massa, para fazer triunfar a verdadeira 
universalidade. (2012, p. 15, grifo da autora).  
 

Pelo que explica a filósofa em suas memórias, Sartre tinha uma posição até os anos de 1960, 

período em que, através do marxismo, se aproxima mais das classes trabalhadoras, e a partir 

daí propõe uma nova concepção de intelectual. Antes desse momento acreditava que o 

intelectual seria uma contradição por defender a universalidade das leis científicas ao mesmo 

tempo que “a ideologia particularista de obediência a um Estado, a uma política, às classes 

dominantes” (SARTRE, 1994, p. 26). Já no segundo momento assume outra posição, que é 

exposta em suas conferências no Japão, reunidas e publicadas com o título Em defesa dos 

intelectuais, na qual acredita ser o intelectual o agente do saber prático que contesta a 

ideologia que o formou. Descobrindo a contradição da sociedade a partir de sua própria 

contradição, o intelectual deve se colocar ao lado das classes oprimidas, uma vez que é nelas 

em que há a possibilidade de universalidade.  

 E Sartre buscou realmente ser esse tipo de intelectual, sobretudo nesse segundo 

momento. Citaremos apenas um exemplo que mostra o quanto buscava ser participativo e 
                                                           
20 Cf. NOVAES, Adalto. Op. Cit. 
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próximo à classe trabalhadora. Simone narra em A Cerimônia do adeus o caso da prisão de 

um operário que participava de um comício, em 1970, em cujo processo Sartre tinha sido 

chamado como testemunha. Negando-se a assumir o papel convencional que lhe fora 

designado perante a justiça burguesa, preferiu ir pra frente de uma fábrica e, sobre um tonel, 

falar aos operários então presentes:  
“Quero dar meu testemunho na rua, porque sou um intelectual e acho que a ligação do 
povo e dos intelectuais, que existia no século XIX – nem sempre, mas que deu 
resultados muito bons – deveria voltar a existir atualmente. Há cinquenta anos que o 
povo e os intelectuais estão separados; é preciso agora que sejam um só.” 
(BEAUVOIR, 2012, p. 24) 
 

 Sua crítica aos “técnicos do saber prático” enquanto burgueses, enquanto não 

contestadores da ideologia dominante e nem de sua própria situação enquanto pertencentes a 

essa classe, pode ser percebida desde seus Diários de 1939. Embora sua concepção de 

intelectual tenha sofrido mudanças desde então, está já aí presente a crítica à burguesia que o 

intelectual deveria realizar. Em seu registro de uma discussão com um colega de pelotão, 

chamado Pieter, presente nos seus relatos de guerra, fica clara tal postura. Em diálogo com o 

colega, Sartre lhe critica um amigo que mesmo em campo de batalha desfruta de regalias que 

os demais colegas não possuíam. Em contrapartida, Pieter acusa Sartre de ter os mesmos 

privilégios e de também ser um burguês, de ser um homem da teoria e não da prática. Na fala 

de Pieter: “Começo a conhecer você [...], não quer ser incomodado; escreve o dia inteiro e 

quando tem vontade de almoçar em um restaurante, não diz nada a ninguém” (SARTRE, 

1983, p. 16). Sartre se defende dizendo que está entre burgueses e o que faz não é estranho a 

eles, e Pieter o indaga a presença no meio de pessoas que tanto o aborrece. Sartre rebate 

dizendo que foi um erro antigo se alistar para meteorologista, mas seu interlocutor não aceita 

as desculpas, acusando-o de ser um salafrário, porque se vale dos mesmos privilégios que os 

de quem critica e ainda continua a receber seu ordenado de professor enquanto muitos outros 

que estão participando da guerra não tem quase nada. Sartre dá a réplica:  
É diferente. Existem os privilégios da paz e existe uma sociedade baseada 
nesses privilégios. Em tempos de paz, não se trata de um indivíduo renunciar 
aos seus privilégios, o que seria uma gota d’água no oceano, mas de lutar 
pela supressão de todos os privilégios. (SARTRE, 1983, p. 18)  
 

Mesmo sabendo do problema de se separar teoria e prática em termos tão rasteiros, como faz 

Pieter, é possível creditar alguma validade em seu argumento contra Sartre, pois enquanto este 

critica o burguês que desfruta regalias sabendo que outros passam necessidades ou morrem na 

guerra, em realidade ele faz o mesmo que tais burgueses. O próprio filósofo reconhece isso no 

diário, apesar de não assumir tal postura para seus companheiros.  
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 É preciso, porém, ir além dessa dicotomia teoria/prática, que resume o pensamento e a 

vivência do autor em uma contradição: Sartre critica a burguesia, defende o engajamento do 

intelectual e a sua aproximação com os trabalhadores (no segundo momento) enquanto é 

reconhecidamente um burguês e seu engajamento é mais literário que com ações diretas – 

sobretudo durante a guerra. Como assinalado algumas vezes até aqui, sua escrita já era, desde 

O muro, vinculada aos acontecimentos do presente e possuía um posicionamento político. Ele 

já era engajado desde então e, mesmo reconhecendo-se burguês, tentava desvelar as 

contradições de sua posição, tornando-se assim um intelectual, e também buscava defender os 

valores que julgava justos e universais.  

 Acusaram-no, durante a década de 1970, com a escrita de O idiota da família (1971), 

de não estar a serviço da classe trabalhadora, porque uma obra como aquela, que tomava 

grande parte de seu tempo e esforço e que se propunha a fazer um estudo da vida de Gustave 

Flaubert, escritor romântico do século XIX, não contribuiria com a causa operária. Ao 

assumir seu pertencimento à burguesia, como todos os intelectuais o são, e ao mesmo tempo 

procurando trabalhar em função do proletariado, Sartre justifica a escrita de O idiota da 

família pela essencialidade de se pensar os homens, em qualquer lugar ou época. Muito 

provavelmente o público leitor dessa obra não tenha sido o proletariado, ele próprio sabia que 

escrevia para burgueses, mas “sua ideia profunda era que em qualquer momento da história, 

qualquer que fosse o contexto social e político, continuava a ser essencial compreender os 

homens, e que, para isso, seu ensaio sobre Flaubert poderia ajudar” (BEAUVOIR, 2012, p. 

19). 

 Esboçado brevemente a trajetória de Sartre nos anos de guerra e seguintes, estando 

clara nossa posição quanto à sua participação durante o conflito, seu posicionamento em 

relação à noção de intelectual e sua própria vivência enquanto tal, faz-se necessário agora 

discutir sobre sua principal forma de engajamento: a escrita. Sartre defendia a obrigatoriedade 

do engajamento para a literatura e assim o fez em suas obras.  

 

 

2.3 A literatura engajada 

 

 Toda obra literária contém alguma visão de mundo, defende uma determinada 

realidade e, sendo assim, resvala alguma causa ou finalidade. Por isso pode-se dizer que toda 

literatura é em certa medida engajada, uma vez que o engajamento define-se basicamente 

como o empenho na defesa de alguma causa. Todavia, foi no século XX, mais 
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especificamente a partir do caso Dreyfus, que a literatura como forma de engajamento 

começou a ser central dentro da crítica literária e passou a ser discutida com maior destaque e 

rigor. É importante, portanto, perceber a própria reflexão do escritor sobre essa relação entre 

literatura e política e sobre as formas como ele pode intervir em uma a partir da outra. De 

acordo com Benoît Denis, “o engajamento implica com efeito numa reflexão do escritor sobre 

as relações que trava a literatura com a política (e com a sociedade em geral) e sobre os meios 

específicos dos quais ela dispõe para inscrever o político na sua obra”. (DENIS, 2002, p. 12-

13) 

 Vincular a política à literatura para delimitar os entornos do engajamento resulta em 

uma ampliação demasiado extensa da noção de literatura engajada e, como já colocado, ela 

deve ser melhor compreendida como um tema próprio do século XX. Além do mais, a 

literatura engajada não tem inicialmente objetivos políticos, embora saiba que no fim das 

contas desembocará nestas questões, uma vez que é nesse campo que se concretiza sua luta.  

Dentro dessa discussão em torno da literatura engajada, e buscando uma definição 

adequada, Denis propõe duas acepções possíveis de literatura engajada, uma mais ampla, 

envolvendo os autores que defendiam valores universais e se preocupavam com os problemas 

da sociedade, e uma mais estreita considera-a como um fenômeno historicamente situado, 

cujo ápice foi o pós-guerra e seu principal representante Jean-Paul Sartre. A primeira acepção, 

por ser muito abrangente, deixa perder o preciosismo do debate e não permite uma maior 

compreensão do fenômeno, por não considerá-lo como tal. Por isso, optamos pela segunda, 

assim como o faz o crítico literário o qual estamos usando como referência. 

 A literatura engajada é aqui compreendida, portanto, como um fenômeno 

historicamente situado, cuja manifestação maior data do fim da Segunda Guerra Mundial, mas 

que desde a Primeira Guerra vem sendo discutido dentro do campo literário. Segundo Denis, 

seu aparecimento foi possível no século XX graça à junção de três fatores: o primeiro foi o 

surgimento, a partir da segunda metade do século XIX, de um “campo literário autônomo, 

independente, no seu princípio e no seu fundamento, da sociedade em geral e das instâncias 

de poder que a regem”, cujo principal resultado foi a diferenciação do escritor do homem 

comum. O segundo foi a aparição do intelectual, o homem que escreve e que participa 

ativamente nas questões de seu tempo (como já apresentado anteriormente). O terceiro fator 

foi a Revolução de Outubro de 1917, na Rússia, que propiciou uma maior politização do 

campo literário. A partir da junção desses três elementos foi possível o surgimento e o debate 

em torno da literatura engajada, visto que possibilitaram ao escritor participar de maneira 
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mais ativa do debate sócio-político e a contribuir de forma plena em alguma luta, ao invés de 

intervir apenas simbolicamente. (DENIS, 2002, p. 20 – 23) 

 Compreendendo o engajamento em linhas gerais como a atitude de se empenhar em 

defender uma posição ou agir em função de uma causa, sabe-se que Sartre não foi o primeiro 

escritor a utilizar o termo ou a por em prática seu princípio. Já no entre guerras o tema era 

debatido no meio literário francês e Gabriel Marcel, nos seus Diários de 1919, foi um dos 

primeiros a falar sobre: “Parece-me que querer é em suma engajar-se, eu entendo por isso 

engajar ou representar a sua própria realidade: é colocar-se naquilo que se quer” (MARCEL, 

apud DENIS, 2002, p. 33). Para Marcel, engajar-se seria relacionar uma decisão individual a 

um bem coletivo, o que implicava numa decisão moral. Foi em parte esse existencialismo 

cristão de Marcel que influenciou o existencialismo sartriano, embora houvesse afastamentos, 

sobretudo no que tange ao ateísmo do segundo. 21 

 Sartre dedica pelo menos quatro textos à discussão sobre o engajamento na literatura, 

escritos em 1947 e publicados em Les Temps Modernes, posteriormente compilados sob o 

título Que é a literatura?. Para o autor, e nota-se aí uma aproximação com Marcel, 22 a 

literatura deve se engajar e o escritor, antes mesmo de seguir um imperativo estético, deve 

buscar um imperativo de ordem moral. Ao escrever uma obra, o autor propõe uma 

determinada realidade, ou seja, ele não apenas descreve o que existe, mas diz como deve ser o 

mundo. Não se pode simplesmente apresentar uma realidade, uma vez que ao escrever o autor 

coloca ali sua concepção de mundo, de homem, de justiça, de verdade etc. É a forma que tem 

de propor como deve ser o mundo. Portanto, a palavra já é uma ação porque, segundo Sartre, 

ela tira a “inocência” das coisas: 
Falar é agir; uma coisa nomeada não é mais inteiramente a mesma, perdeu a sua 
inocência. [...] Assim, ao falar, eu desvendo a situação por meu próprio projeto de 
mudá-la; desvendo-a a mim mesmo e aos outros, para mudá-la; [...] a cada palavra 
que digo engajo-me um pouco mais no mundo e, ao mesmo tempo, passo a emergir 
dele um pouco mais, já que o ultrapasso em direção ao porvir. Assim, o prosador é um 
homem que escolheu determinado modo de ação secundária, que se poderia chamar de 
ação por desvendamento. [...] O escritor “engajado” sabe que a palavra é ação: sabe 
que desvendar é mudar e que não se pode desvendar senão tencionando mudar. 
(SARTRE, 1993, p. 20) 
 

                                                           
21 Sobre o tema cf. HUISMAN, Denis. História do existencialismo. Tradução de Maria Leonor Loureiro. Bauru, 
SP: EDUSC, 2001. 
22 Assim afirma Denis: “A definição do engajamento elaborada no entre guerras pelos existencialistas cristãos 
[...] influenciou mais do que se acredita o sentido do engajamento na literatura. A doutrina sartriana deve 
particularmente aos seus predecessores um dos axiomas essenciais, que suporta todo o edifício da literatura 
engajada: trata-se da afirmação segundo a qual, no ato da escritura, a intenção propriamente estética não pode 
bastar-se a si mesma e se duplica necessariamente com um projeto ético que a subentende e a justifica.” DENIS, 
Benoît. Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. São Paulo: EDUSC, 2002, p. 34. 
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Diferentemente das outras artes que, para o filósofo, criam novas coisas ao invés de 

significados, a literatura engaja porque tem a capacidade de conduzir o leitor, ao mesmo 

tempo em que constrói a obra junto a ele, apelando para sua liberdade. A linguagem não é 

pura contemplação: ela tem a finalidade de comunicar. Cabe ao escritor saber o que quer 

comunicar e como fará isso. A linguagem como significado é utilizada pelo escritor, que 

atribuindo sentidos ao mundo, o desvenda. Mas desvendar o mundo é já transformá-lo, é 

transformar também os homens para eles próprios, para que assumam sua responsabilidade, 

para que não ignorem o mundo ou se considerem inocentes diante dele. O autor cria, ele 

projeta a história, mas é preciso o leitor que ao mesmo tempo a desvenda e a cria. Se “a 

leitura é criação dirigida” (SARTRE, 1993, p. 38), então o leitor é chamado a recompor a 

obra, ou seja, as palavras estão lá, postas no papel, mas é preciso que alguém as leia e se 

reaproprie delas, conferindo-lhes algum sentido e assumindo junto ao autor a tarefa de atuar 

objetivamente em direção a realização do que ali está proposto. 
Uma vez que 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 este faça passar à existência objetiva o 
desvendamento que empreendi por meio da linguagem. (SARTRE, 1993, p. 
39) 
 

Os sujeitos (escritor e leitor) são criadores de significação da obra literária e, dessa 

forma, buscam conjecturar dentro dessa relação de subjetividades que configura seu pacto 

novas possibilidades de ação em função do coletivo, sem no entanto perderem suas 

identidades. Afirmar que “a literatura é, por essência, a subjetividade de uma sociedade em 

revolução permanente” significa dizer que a obra literária leva à “consciência reflexiva” dos 

homens que querem transformar as palavras que ali estão em realidade efetiva.  É essa 

significação dada à obra que leva o homem a buscar as mudanças, o que Franklin Leopoldo e 

Silva chama de “subjetividade social”, reconfigurada a cada momento. 
Essa relação entre liberdades constituiria uma espécie de subjetividade social 
que não anularia os sujeitos singulares em questão, mas que nasceria deles, 
superando-os e conservando-os, numa retomada constante da coletividade por 
si mesma. Nesse sentido, ‘a obra escrita pode ser condição essencial da ação’, 
nascida da reflexão enquanto atividade de significação. (SILVA, 2006, p. 72) 
 

Reconhecendo que há algo com o que se indignar, uma vez que ambos não precisam 

possuir um conceito cristalizado de sociedade justa ou ideal, já que essas concepções devem 
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ser construídas a cada momento, 23 escritor e leitor concordam pelo menos no que tange a 

motivação de se lutar e no dever que tem de se buscar mudanças.  
E se esse mundo me é dado com suas injustiças, não é para que eu as 
contemple com frieza, mas para que as anime com minha indignação, para 
que as desvende e as crie com sua natureza de injustiças, isto é, de abusos-
que-devem-ser-suprimidos. Assim, o universo do escritor só aparecerá em 
toda a sua profundidade no exame, na admiração, na indignação do leitor; [...] 
é certo que a literatura é uma coisa e a moral é outra bem diferente, mas no 
fundo do imperativo estético discernimos o imperativo moral. Pois como 
aquele que escreve reconhece, pelo próprio fato de se dar ao trabalho de 
escrever, a liberdade de seus leitores, e como aquele que lê, pelo simples fato 
de abrir o livro, reconhece a liberdade do escritor, a obra de arte, vista de 
qualquer ângulo, é um ato de confiança na liberdade dos homens. (SARTRE, 
1993, p. 51) 
 

O trecho citado trata basicamente do papel social da literatura, qual seja, o de defender 

a efetivação plena da liberdade do homem. É esse o imperativo moral da literatura, o que está 

por trás de qualquer valor estético. A literatura trata, portanto, da liberdade – pelo menos a 

boa literatura (SARTRE, 1993, p. 51). O ato de escrever já demonstra, pelo seu próprio ato e 

por se estar subentendido que será lido, o reconhecimento da liberdade do leitor, e este por 

sua vez reconhece a liberdade do outro ao ler sua obra, simplesmente ao abrir o livro. O 

escritor, apelando à liberdade do leitor, utiliza-se de sua própria para criar um novo mundo: 

ambos se tornam, dessa forma, responsáveis pelo universo (SARTRE, 1993, p. 50).  

Até em sua omissão o escritor toma uma posição. Quando escolhe ficar mudo diante 

de uma injustiça, diante do mal ou de qualquer situação ou acontecimento que exija seu 

posicionamento já está se posicionando, e sua omissão equivale à defesa do que deveria ser 

denunciado ou combatido. Na famosa Apresentação a Les Temps Modernes, de 1945, Sartre 

afirma que “Ainda que nos mantivéssemos mudos e quietos como uma pedra, nossa mesma 

passividade seria uma ação. [...] O escritor tem uma situação em sua época; cada palavra sua 

tem consequências. E cada silêncio também.” (SARTRE, 1948, p. 11-12, tradução nossa). 

Outro ponto marcante da literatura é seu caráter histórico: escritor e leitor estão em 

situação, assim como a obra literária. Não se poderia mais fazer uma literatura de sobrevoo, 

porque os homens não podem ficar acima da história como se soubessem tudo o que está 

acontecendo e qual final a história teria. Narradores e personagens não podem ser oniscientes 

porque a consciência do real é uma mistura de semi-lúcido e semi-obscuro, para utilizar 

termos sartrianos. (SARTRE, 1993, p.165). De acordo com o autor, o que suscitou ao 

romancista essa tomada de consciência de sua imersão na historicidade seriam os próprios 
                                                           
23 “É preciso que os próprios significados de indivíduo, de sociedade e das relações entre eles sejam 
permanentemente postos em questão. [...] [Escritor e leitor] agem a partir do encontro de liberdades que se 
expressa na produção reflexiva de significações.” SILVA, Franklin Leopoldo e. Ética e literatura em Sartre: 
ensaios introdutórios. São Paulo: Editora Unesp, 2004, p. 73. 
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eventos aos quais foi contemporâneo – a guerra, a tortura, o Mal. Nesses tempos difíceis é que 

o homem se depara com a sua impossibilidade de fugir da história, como defende no texto 

cujo título, A situação do escritor em 1947, já evidencia tal posição. 
O próprio destino das nossas obras estava ligado ao destino da França em perigo: os 
nossos antecessores escreviam para almas desocupadas, mas, para o público a que nos 
iríamos dirigir, as férias tinham terminado: era um público formado de homens da 
nossa espécie que, como nós, aguardavam a guerra e a morte. A esses leitores sem 
horas de lazer, incessantemente absorvidos por uma só preocupação, um único assunto 
podia interessar: era sobre a sua guerra, sobre a sua morte que tínhamos que escrever. 
Brutalmente reintegrados à história, éramos acuados a fazer uma literatura de 
historicidade. (SARTRE, 1993, p. 159) 
 

Essa forma de escrita pode ser por vezes difícil porque ao se escrever imediatamente 

ao acontecimento, ao invés de esperar para se ter mais informações e dados sobre e poder dar 

uma opinião ou um veredito mais preciso, o escritor corre sempre o risco de se equivocar, de 

optar pelo lado que mais à frente se mostrará incoerente. 24 Mas esse é um risco que deve ser 

assumido na medida em que cada um deve assumir sua responsabilidade. O escritor está 

imerso numa contingência radical e não pode escapar a ela, ele deve apostar, “empreender na 

incerteza e perseverar sem esperança”, (SARTRE, 1993, p. 166) porque o que ele tem é o seu 

tempo e só poderá agir dentro dessa historicidade ao qual está inserido, mesmo com todas as 

dúvidas e inseguranças que lhe são dadas. Em Présentacion des Temps Modernes, explica: 

“Nós escrevemos para nossos contemporâneos e não queremos ver nosso mundo com olhos 

futuros, esse seria o modo mais seguro de matá-lo, mas sim com nossos olhos reais, com 

nossos verdadeiros olhos perecíveis” (SARTRE, 1948, p. 14, tradução livre) 25. 

Engana-se, todavia, quem acredita que essa contingência radical vivida pelo escritor 

representa um relativismo literário. Muito pelo contrário: a partir da narrativa do drama da 

condição humana nas situações concretas é que a literatura, mais especificamente o romance, 

consegue abordar o universal, pois o homem assumindo sua posição de existente histórico, ou 

seja, de sujeito que age em resposta direta aos acontecimentos e que assume as 

responsabilidades de cada escolha que faz, ele toma uma posição diante do eterno. Para 

Franklin Leopoldo e Silva, a singularidade na literatura só se revela a partir da universalidade: 

“Não basta, no entanto, refletir a situação histórica; o romance deve ser o espelho crítico da 

época, isto é, a narrativa de ficção deve revelar ao leitor algo dele mesmo e da sociedade” 

                                                           
24 Denis nos explica o seguinte: “o engajamento procede, numa larga medida, da consciência que o escritor 
possui da sua historicidade: ele se sabe situado num tempo preciso, que o determina e determina a sua apreensão 
das coisas”. DENIS, Benoît. Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. São Paulo: EDUSC, 2002, p. 38. 
25 “Nous écrivons pour nos contemporais, nous ne voulons pas regarder notre monde avec des yeux futurs, ce 
serait le plus sûr moyen de teur, mais avec nos yeux de chair, avec nos vrais périssables.” In: SARTRE, Jean-
Paul. Présentation des Temps Modernes. In Situations II. Paris, Gallimard: 1948, p. 14. 
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(SILVA, 2013, p.6). Numa palavra, ao escolher como ele e a sociedade em que vive devem 

ser, o homem já está construindo-se como tal e também construindo toda a humanidade. 

Nas palavras de Sartre:  
Longe de sermos relativistas, afirmamos contundentemente que o homem é 
um absoluto. Mas o é em sua hora, em seu meio, em sua terra. O que é 
absoluto, o que mil anos de história não podem destruir, é esta decisão 
irreparável, incomparável, que toma neste momento a propósito destas 
circunstâncias. (SARTRE, 1948, p. 15, tradução nossa) 26 
 

Concebendo seu próprio ser e o mundo em que vive a cada escolha tomada, em cada 

situação particular, os sujeitos se inventam e, inventando a si, inventam o homem: é a isso que 

Sartre chama absoluto. 

Reconciliando-se o fato histórico ao absoluto e metafísico será formado o que chama 

de “literatura das grandes circunstâncias”, e o elo que une esses dois elementos seria a 

liberdade. 27 Concebendo o homem como um ser histórico, podemos concluir que é em cada 

situação concreta que ele se escolhe enquanto homem e, escolhendo a si, escolhe todos os 

outros, como já foi dito anteriormente. Ao falar dos escritores que fazem parte de sua geração, 

Sartre os designa como “escritores metafísicos”, porque tratam do homem em sua totalidade – 

mas essa metafísica não é de modo algum uma abstração ou uma teoria pura que fugiria a 

qualquer experiência concreta, como enfatizamos até aqui. Ao contrário, a metafísica dentro 

desse debate empreendido por Sartre significa “um esforço vivo para abranger, a partir de 

dentro, a condição humana em sua totalidade”. A tarefa dos escritores de seu tempo deveria 

ser, portanto, a de “criar uma literatura capaz de reunir e reconciliar o absoluto metafísico e a 

relatividade do fato histórico, e que designarei, à falta de outro nome, como literatura das 

grandes circunstâncias” (SARTRE, 1993, p. 164).  

Se a literatura não pode mais ter o papel de detentora da verdade ou anunciadora de 

uma história teleológica, cujo final já tinha conhecimento prévio, ela é histórica como quem a 

escreve e a lê. Ela cumpre o papel de “absoluto” na medida em que nela “o homem escolhe o 

homem”, a partir de cada situação concreta em que ele se inventa, construindo assim o 

universal. Ao pensar e escrever sobre sua existência o homem toma uma posição, designa 

                                                           
26 Bien loin d’être relativistes, nous afformons hautement que l’homme est um absolu. Mais il l’est à son heure, 
dans son milieu, sur as terre. Ce qui est absolu, ce que mille ans d’histoire ne pouvent détruire, c’est cette 
décision irremplaçable, incomparable, qu’il prend dans ce momant à propôs de ces circonstances.” In: SARTRE, 
op.cit., p. 15. 
27 Silva afirma que a posição de Sartre no que diz respeito a esse ponto seria a de que “não se pode abordar 
consistentemente o fato histórico na sua relatividade senão assumindo uma postura resolutamente metafísica; e 
não se consegue equacionar verdadeiramente os problemas metafísicos a não ser incorporando-lhes a condição 
humana em sua totalidade. Poderíamos dizer que o núcleo organizador dessa confluência é a liberdade: o homem 
se define metafisicamente pela liberdade ao mesmo tempo em que a exerce historicamente” (SILVA, Op. Cit., p. 
216). 
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como deve ser, o que caracteriza essa questão dentro de uma problemática propriamente ética. 

Esse debate se caracteriza como ético não só por prescrever decisões corretas a serem 

tomadas pelos sujeitos, mas sobretudo por estar voltado à ação: a transformação da sociedade 

rumo à superação de suas divisões em classes deve ser a luta de todos, e a literatura deve fazer 

parte dessa empreitada.  
O projeto fundamental que se põe para o sujeito aparece também como um 
dever moral: a tarefa de realizar a integração entre indivíduo e comunidade 
humana, recuperando as condições de sua consciência histórica, rearticulando 
as relações entre subjetividade e história, de tal modo a passar da 
individualidade acidental à compreensão do “ser universal” inerente à sua 
condição. É isso que significa descobrir dentro de si e para todos os demais a 
pessoa humana, descoberta que é ao mesmo tempo uma realização da 
universalidade a partir da particularidade individual. (SILVA, 2004, p. 240) 
 

O projeto da literatura é, portanto, o de superar a alienação a partir da tomada de 

consciência do homem de sua historicidade para que possa em seguida buscar alcançar a 

“representação da universalidade do humano” (SILVA, 2004, p. 241). A ligação entre sujeito 

histórico e sociedade é não apenas uma questão ética, mas está no âmbito maior da filosofia, o 

que nos leva a refletir sobre mais uma questão que gira em torno do engajamento sartriano: 

como pensar as relações entre literatura e filosofia. 

Há vários pontos para se debater acerca dessa relação dentro da obra de Sartre, mas 

aqui nos restringiremos apenas a comentar muito brevemente sobre os significados da escrita 

literária para o fazer filosófico de Sartre. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a 

relação que se dá entre sua escrita filosófica e literária é, na verdade, uma “vizinhança 

comunicante”, conceito criado por Franklin Leopoldo e Silva que evidencia uma 

complexificação dessa relação muitas vezes pensada simplesmente como se a literatura 

sartriana fosse o “reflexo” ou a ilustração” de sua filosofia. De acordo com essa nova 

abordagem, Silva defende que a literatura não pretende “ilustrar” os temas propriamente 

filosóficos ou os complementar. É mais coerente – e mais justo para com o nosso autor – 

pensar que há uma “identidade profunda entre as duas instâncias de expressão”, e que essa 

“vizinhança comunicante” se dá por uma “passagem interna”, mesmo reconhecendo que cada 

qual possui suas características particulares, sobretudo quanto à forma e ao método de abordar 

os temas, por mais que estes sejam os mesmos. (SILVA, 2004, p. 12 e 13) 

A questão central aqui é: por que Sartre utilizou-se de dois meios diferentes de fazer 

filosofia? A resposta mais óbvia seria dizer que em cada gênero poderia ser alcançado um 

público diferente, o que contribuiria para alargar o alcance das ideias do autor, engajando-se 

mais e convidando um maior número de leitores para também se engajarem, o que seria 

coerente com sua proposta de comprometimento com seu tempo e sua luta a partir da escrita 
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por uma sociedade melhor, como já discutimos anteriormente. Alcançando um público maior 

o escritor conseguiria fazer o “pacto entre liberdade” com um maior número de leitores, 

corroborando na sua empreitada do engajamento do escritor. Tal posição não deixa de ser 

verdadeira, mas não é a única. 

Ambas as formas de escrita expressam uma preocupação central: a realidade humana. 

Tal realidade fundamenta-se numa ética: o homem, sendo ser livre e histórico, elabora a partir 

de sua liberdade um projeto com vistas a um futuro, e esse projeto já é em si ético, por 

prescrever um posicionamento e por visar uma ação. Para desenvolver a proposta ética, em 

torno da qual gira todo seu pensamento, nosso filósofo se vale das diversas formas de 

expressão – tanto dos romances, peças, textos jornalísticos e crítica literária, quanto dos textos 

teórico-filosóficos – para realizar uma mediação entre “o tratamento teórico e o exame da 

particularidade vivencial”, resguardando “ao mesmo tempo o caráter concreto do universal e a 

presença do universal no particular”. (SILVA, 2004, p. 13-16). Essa concretude presente no 

universal e a universalidade contida no particular são elaboradas através da “passagem 

interna” entre literatura e filosofia, que constituem uma “vizinhança comunicante”. 

Nas duas formas de expressão Sartre defende, portanto, uma ética voltada para a ação, 

para a construção e realização de um projeto de homem e de mundo. Defende a 

obrigatoriedade do engajamento do escritor, que este deve lutar pela liberdade seja em suas 

obras, seja até mesmo por via da violência. 28 Não é possível crer que sua filosofia seja 

abstrata ou a-histórica, pois como vimos até aqui, inclusive na literatura Sartre volta-se para a 

defesa da historicidade do homem e de sua total liberdade e responsabilidade diante da 

sociedade em que vive e da construção do universal. O escritor, e de forma mais abrangente o 

intelectual, deve se posicionar a cada momento, em cada situação concreta: 
A cada dia é preciso tomar partido, em nossa vida de escritor, em nossos 
artigos, em nossos livros. Que isso se faça sempre conservando como 
princípio diretor dos direitos da liberdade total, como síntese efetiva das 
liberdades formais e materiais. Que essa liberdade se manifeste em nossos 
romances, nossos ensaios, nossas peças de teatro. [...] Não basta mais 
denunciar, com belo estilo, os abusos e as injustiças, nem descrever com 
brilhantismo e negatividade a psicologia da classe burguesa, nem mesmo 
colocar nossa pena a serviço dos partidos sociais: para salvar a literatura é 
preciso tomar posição na nossa literatura, pois a literatura é por essência 
tomada de posição.  (SARTRE, 1993, p. 204) 
 

Se até agora vimos como Sartre defende uma literatura voltada para o 

comprometimento e para a ação – entendendo aqui inclusive a escrita como forma de ação –, 

devemos a partir de então pensar de que forma a liberdade em SN é também uma concepção 

                                                           
28 Cf. SARTRE, Jean-Paul. Que é a literatura? São Paulo: Ática, 1993. 
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ligada ao engajamento e ao agir. Para isso abordaremos primeiramente algumas leituras da 

obra, contrapondo as que a compreendiam dentro da tradição metafísica ou da filosofia 

idealista às mais recentes, que defendem uma liberdade sartriana voltada para a história e para 

a ação. A partir desta visão, buscaremos compreender o vínculo de Sartre com a filosofia 

moderna, sobretudo com nomes como Husserl e Heidegger, que tornou possível uma maior 

aproximação de sua filosofia com o mundo, com os homens e com a sua historicidade. Por 

fim, e ainda em nosso próximo capítulo, faremos um breve estudo de alguns dos elementos 

que fazem parte do ensaio de ontologia fenomenológica, a fim de que possamos entender, no 

terceiro e último capítulo de nosso trabalho, como se dá a concepção de liberdade em O ser e 

o nada. 
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3 O ENSAIO DE ONTOLOGIA FENOMENOLÓGICA  

 

3.1 Sartre: “da metafísica ao engajamento” 
 

A filosofia de Sartre é comumente dividida em dois momentos, o primeiro voltado 

para a ontologia, ou uma filosofia mais abstrata e a-histórica, cuja obra fundamental seria SN, 

e o segundo, ligado ao marxismo, voltado para a práxis e para o homem concreto e histórico, 

tendo a Crítica da razão dialética (1960) como obra principal. O primeiro é assim 

identificado porque a liberdade é tida como absoluta em SN, podendo ser pensada, a partir 

disso, independente da história. Sobre a tradicional divisão em duas “fases”, Franklin 

Leopoldo e Silva nos explica:  
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. (SILVA, apud BELO, 2006, p. 14) 
  

Nossa posição, no entanto, será a de negar tal dicotomização da vida e da obra 

sartriana e ver em sua escrita alguma continuidade no tema da liberdade e em seu tratamento 

vinculado à história. A liberdade em SN, mesmo sendo absoluta, se dá em situação e, 

portanto, não pode ser desvinculada de seu contexto histórico e social. Mesmo que haja uma 

ênfase distinta em seu estudo ao longo da bibliografia do autor, devemos admitir que há uma 

certa unidade no estudo da liberdade. Admitir que o tema perpassa toda a obra sartriana de 

forma central já é reconhecer tal uniformidade. 29  

Antes de argumentarmos a favor de tal posição, vejamos brevemente alguns dos 

comentadores e críticos da obra sartriana que vinculam SN à metafísica ou à filosofia 

idealista, o que equivaleria ao seu “primeiro momento”. Um dos que temporalmente primeiro 

o realizou foi Herbert Marcuse (1898-1979), em seu texto O existencialismo: comentários a O 

ser e o nada, escrito em 1948. Para Marcuse, a liberdade no ensaio de ontologia 

                                                           
29 Diversos pesquisadores brasileiros posicionam-se igualmente contra a divisão da vida e da obra de Sartre em 
dois momentos, tais como Renato dos Santos Belo, Thana Mara de Sousa, Cristina Diniz Mendonça e o próprio 
Franklin Leopoldo e Silva, para citar apenas alguns nomes, embora as soluções apontadas por cada um sejam 
diversas. 
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fenomenológica de Sartre é a-histórica e desvinculada da realidade. Em sua análise, relata que 

o existencialismo emergiu no período do terror totalitário, fazendo com que a filosofia 

suprimisse o pensamento abstrato, o privilégio da razão, em detrimento da realidade concreta 

e absurda, para utilizar um termo próprio do “existencialismo” camusiano. 30 Diante de tal 

realidade, para a filosofia “o sujeito mesmo tornou-se absurdo e seu mundo vazio de 

finalidade (Zweck), e esperança. [...] agora o mundo é ateu em sua própria essência, não 

deixando lugar a qualquer refúgio transcendental” (MARCUSE, 1998, p. 52). Na concepção 

de Marcuse, contudo, mesmo Sartre introduzindo a concepção de absurdidade da existência 

humana diante da qual não poderia se esvair, tendo em vista o período que então vivia, sua 

concepção de liberdade não se desvinculava da metafísica tradicional. 
O desenvolvimento do existencialismo de Sartre abarca o período da guerra, 
da libertação e da reconstrução. Nem o triunfo nem o colapso do fascismo 
provocaram qualquer mudança fundamental na concepção existencialista. Na 
troca dos sistemas políticos, na guerra ou na paz, antes e depois do terror 
totalitário, para essa filosofia a estrutura da “realidade humana” permanece 
essencialmente a mesma. A absurdidade histórica [...] vive na concepção 
existencialista. Mas vive nela como um fato metafísico, não como um fato 
histórico. (MARCUSE, 2998, p. 53) 
 

Para o alemão, Sartre fazia parte do grupo dos filósofos idealistas, uma vez que sua 

análise existencial seria “estritamente filosófica na medida em que prescinde dos fatores 

históricos, constitutivos da concretude empírica” (MARCUSE, 1998, p. 53 -54). Considera 

ainda que o existencialismo sartriano falha por não dar continuidade a sua ontologia, não 

transformando a filosofia da liberdade, que assim o seria por estar vinculada à relação 

concreta do Para-si com o outro, numa teoria revolucionária. Em sua análise de SN, afirma: 
No fim do percurso, a posição original é invertida: a realização da liberdade 
humana aparece, não na res cogitans, o ‘Para-si’ (‘Pour-soi’), mas na res 
extensa, no corpo como coisa. Aqui, o existencialismo atinge o ponto no qual 
a ideologia filosófica se poderia transformar em teoria revolucionária. 
Entretanto, neste mesmo ponto, o existencialismo para nesse movimento e 
retorna à ontologia ideológica. (MARCUSE, 1998, p. 55) 
 

Anos mais tarde, em 1965, Marcuse faz um post-escritum a seu texto sobre SN. Na 

ocasião, já sob a influência de CRD, ele afirma que há uma “conversão radical”, uma 

passagem de um Sartre idealista, de uma filosofia abstrata, para um Sartre que 

verdadeiramente cumpriria sua “promessa de uma ‘moral da libertação’”, mais próximo do 
                                                           
30 Camus não se considerava existencialista, e o próprio Marcuse afirma isso. Mas suas ideias tem como base o 
mesmo período de efervescência do existencialismo francês. Marcuse cita trecho do filósofo franco argelino e 
justifica a vinculação que faz ao movimento filosófico do qual trata: “’As páginas seguintes tratam do 
sentimento de absurdidade, que predomina em nosso mundo.’ Essa sentença inicial de O mito de Sísifo, de 
Albert Camus, expressa o clima no qual o existencialismo se origina. Camus não pertence à escola 
existencialista, porém a experiência fundamental que permeia seu pensamento também está na raiz do 
existencialismo.” MARCUSE, Herbert. Cultura e Sociedade (Vol. II). Tradução Wolfgangag Leo Maar; Isabel 
Maria Loureiro; Robespierre de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998, p. 51) 
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marxismo e da dialética. A propósito do que denomina como “conversão” sartriana, que é um 

termo do próprio SN, explica: 
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. 
(MARCUSE, 1998, p. 82) 
 

Outro autor que divide a obra do filósofo francês em dois momentos é Alfredo 

Gomez-Muller, em seu livro Sartre: da náusea ao engajamento, de 2004. Segundo sua 

posição, que fica evidente desde o título do livro, Sartre passa de uma filosofia abstrata, de 

SN, para uma mais engajada, a de CRD. Para Gomez-Muller, foi a experiência da guerra a 

responsável pela introdução do pensamento ético e histórico nas análises de Sartre. Em um 

trecho significativo de sua posição interpretativa, afirma o seguinte: 
Ao Sartre radicalmente “desengajado” de antes da guerra se substitui, então, 
o Sartre ética e politicamente “engajado” dos últimos anos de conflito e do 
pós-guerra. [...] Ele descobre a historicidade constitutiva da subjetividade, a 
realidade da situação do homem no meio das coisas. (GOMEZ-MULLER, 
2004, p. 197, tradução livre) 31 
 

É nessa mesma linha que segue Gerd Bornheim, para citarmos um exemplo mais 

próximo de nós, em seu livro Sartre: metafísica e existencialismo. Bornheim considera SN 

como um representante da metafísica tradicional, sobretudo por deixar totalmente à parte de 

seu estudo a história. De acordo com suas próprias palavras, “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.” (BORNHEIN, 2000, p. 23) E ainda:  
O título de sua obra principal já revela linha diretriz básica que deve 
possibilitar o seu esclarecimento: trata-se do ser e o nada, de um ensaio de 
ontologia. Trata - se, pois, de elucidar os mesmos problemas que 
acompanham o núcleo de toda a tradição da Metafísica ocidental. 
(BORNHEIN, 2000, p. 26) 
 

 Sendo o nada uma de suas preocupações centrais, de acordo com a leitura de 

Bornheim, SN faria parte do grupo de obras que compõem a filosofia clássica uma vez que o 

nada é um tema que perdura desde Parmênides, se prolongando ainda entre os gregos e 

chegando até a filosofia cristã. (BORNHEIN, 2000, p.192) Somente com a publicação de 

                                                           
31 “Au Sartre  radicalement ‘désengagé’ de l’avant guerre se substitue, dès lors, le Sartre éthiquement et 
politiquement ‘engagé’ des dernières annés de la guerre e de l’après-guerre. [...] il découvre l’historicité 
constitutive de la subjectivité, la realité de la situation de l’homme parmi les choses.” In: GOMEZ-MULLER, 
Alfredo. Sartre: de la nausée à l’engagement. Paris: Editions du Félin, 2004, p. 197. 
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CRD Sartre “supera” essa posição, aproximando-se de uma filosofia concreta, no mundo, 

preocupada com a história e os sujeitos que nela vivem. 

 Podemos analisar as leituras empreendidas pelos filósofos e críticos que citamos à luz 

de vários elementos, como a separação temporal com a obra, a empatia ou não com nosso 

autor, ou ainda pela formação filosófica de cada comentador. A partir daí podemos pensá-las 

como leituras possíveis, com suas reapropriações e interpretações diversas. Renato dos Santos 

Belo, ao dialogar com os críticos do filósofo, faz excelente trabalho em sua dissertação, 

intitulada O paradoxo da liberdade: psicanálise e história em Sartre, justificando de forma 

inteligente a posição de tais autores:  
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. (BELO, 2006, p. 12)  
 

 É, portanto, diante de tais posicionamentos diversos que analisaremos a questão da 

liberdade em SN. Primeiramente, é preciso inserir a obra dentro de seu contexto filosófico, 

delimitar os diálogos feitos por Sartre no período desde o ensaio sobre Husserl, um dos 

principais filósofos influenciadores de sua “ontologia fenomenológica”, passando pelos 

diários de guerra, berço onde já se encontrava as principais ideias presentes em SN, até chegar 

à obra de 1943. Além de pensar com quem Sartre escrevia, é importante perceber contra quem 

se dirigia. Numa França dominada por neo-kantianos, por uma filosofia preocupada com a 

questão do conhecimento e sob o domínio da consciência, Sartre foi buscar na Alemanha sua 

inspiração para pensar uma filosofia no mundo, concreta. Uma filosofia longe, portanto, da 

alcunha de idealista que muitas vezes sofreu durante as décadas que se passaram após a 

escrita de SN. Em seguida, entraremos pelos caminhos de seu Ensaio, buscando examinar 

alguns de seus elementos centrais, tais como as ideias de fenômeno, Em-si, Para-si e 

temporalidade.  

 

3.2 O ser e o nada e a Filosofia moderna: construção de uma “ontologia fenomenológica” 

 

A filosofia de Sartre se caracteriza primeiramente como uma filosofia moderna. mas 

ao usarmos tal termo não queremos designar uma corrente baseada nos preceitos filosóficos 

predominantes na Idade Moderna. Ao invés disso, Sartre – apesar de utilizar elementos da 

filosofia de Descartes, por exemplo, que é um dos representantes principais desse período – ia 

de encontro às principais ideias do filósofo. Ao falarmos em “modernidade filosófica” 

estamos aqui designando não um período histórico, mas um afastamento da filosofia 
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“moderna”, sobretudo aquela dos padrões de Kant, isto é, de uma teoria do conhecimento. É 

de Heidegger que Sartre toma de empréstimo tal postura contra o primado do conhecimento 

kantiano. A modernidade filosófica com a qual Sartre se alinha é evidenciada ainda na 

Introdução de SN: 
O pensamento moderno realizou progresso considerável ao reduzir o 
existente à série de aparições que o manifestam. Visava-se com isso suprimir 
certo número de dualismos que embaraçavam a filosofia e substituí-los pelo 
monismo do fenômeno. (SASRTRE, 2013a, p. 15) 
 

Segundo Cristina Diniz Mendonça, a Modernidade filosófica da qual trata Sartre 

corresponde basicamente à contribuição de Heidegger, sobre o que a autora explica:  
Nada mais distante do “ensaio de ontologia fenomenológica” de Sartre do 
que essa tradição da filosofia de Kant. EN se tornou possível [...] justamente 
a partir da desmontagem, feita por Heidegger, da filosofia no sentido 
kantiano – nisto reside a “modernidade” filosófica para Sartre. (2001, p. 50) 
 

 Sob influência direta do alemão, Sartre contrapõe o “absoluto de conhecimento” ao 

“absoluto da existência”, ou seja, o que interessaria a partir de então seriam as experiências 

concretas dos homens no mundo, na história. Ainda na Introdução o autor define sua posição 

quanto à predominância da existência frente ao conhecimento na filosofia: 
Renunciando à primazia do conhecimento, descobrimos o ser do cognoscente 
e encontramos o absoluto, o mesmo absoluto que racionalistas do século 
XVII tinham definido e constituído logicamente como objeto de 
conhecimento. [...] O absoluto, aqui, não é resultado de construção lógica no 
terreno do conhecimento, mas sujeito da mais concreta das experiências. E 
não é relativo a tal experiência, porque é essa experiência. (SARTRE, 2013a, 
p. 28, grifo do autor) 
 

E ainda: “estamos no plano do ser, não do conhecimento” (2013a, p. 34). Estar no 

plano do ser equivale dizer estar no plano da existência. 

Se sua filosofia vai de encontro a uma teoria do conhecimento em detrimento da 

existência concreta, ela se afasta igualmente, e com a mesma finalidade de ir em direção ao 

concreto, 32 da filosofia academicista francesa a qual era contemporâneo. Desde seu artigo 

sobre a intencionalidade de Husserl, de 1939, nosso autor, baseando-se na fenomenologia 

husserliana, opõe-se ao que chama de “filosofia alimentar”, em que a consciência reduz todos 

os existentes a meros conteúdos seus. Afirma, com Husserl e contra Leon Brunschvicg, André 

Lalande e Émile Meyerson, que “não se pode dissolver as coisas na consciência” e que “tudo 

está fora, tudo, até nós mesmos: fora, no mundo, entre os outros” (SARTRE, 2005a, p. 55 e 

57). Para Sartre, as coisas não habitam a consciência, elas estão fora, não são conteúdos que 

serão deglutidos por sua “baba branca” – expressão irônica utilizada pelo autor para comparar 

                                                           
32 Vers le concret, de Warl.  
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a consciência a uma aranha que captura suas presas numa rede e as digere. “Toda consciência 

é consciência de alguma coisa”, eis a principal característica da consciência para Husserl e o 

que denomina de intencionalidade.  

Outro ponto central do pensamento do filósofo alemão, empreendido na leitura feita 

por Sartre e evidenciada em seu artigo, é a separação entre consciência e epistemologia: a 

filosofia francesa na qual fora formado reduzia a consciência ao conhecimento que se tinha 

das coisas, mas para Sartre não há apenas essa forma de se chegar a elas, pois se ter 

consciência de... é explodir em direção a..., essa explosão pode ocorrer de outras formas, 

como através do amor, do ódio etc. (SARTRE, 2005b, p. 57) 

Em TE, nesta que é considerada sua primeira obra filosófica, Sartre também envereda 

em sentido contrário a essa filosofia alimentar para se alinhar a Husserl e a sua fenomenologia 

(pelo menos à leitura de depreende dela). Defendendo-a contra sua assimilação ao idealismo, 

Sartre diz que não pode haver filosofia mais realista que a fenomenologia, pelo menos durante 

alguns séculos. Ela recoloca o homem no mundo, reconhecendo o mal, o sofrimento, a 

angústia que existe nele.  
Os teóricos de extrema-esquerda acusam algumas vezes a fenomenologia de 
ser um idealismo e de afogar a realidade na maré das ideias. Mas se o 
idealismo é a filosofia sem mal de M. Brunschvicg, se é uma filosofia em que 
o esforço de assimilação espiritual não se depara jamais com resistências 
exteriores, em que o sofrimento, a fome, a guerra se diluem em um lento 
processo de unificação das ideias, então nada é mais injusto que chamar os 
fenomenólogos de idealistas. Pelo contrário, há séculos que não se sentia na 
filosofia uma corrente tão realista. Eles recolocaram o homem no mundo, 
devolveram o devido peso a suas angústias e seus sofrimentos, e também a 
suas revoltas. (SARTRE, 2005b, p. 69) 
 

A fenomenologia é, portanto, “realista” por situar o homem no mundo e em tudo o que 

isso implica. 33  

Essa busca de uma filosofia “realista”, voltada para o concreto, é narrada pelo próprio 

autor em seus diários de guerra, onde há o registro de sua empreitada em busca de uma 

filosofia concreta, o que acredita ter achado na fenomenologia alemã. De acordo com os 

Diários, inicialmente conheceu a filosofia de Husserl e só quando “saturou-se” dela é que 

pode se debruçar sobre a de Heidegger. A partir do primeiro escreveu o artigo sobre a 

intencionalidade e também o livro O imaginário, em que escreve “contra ele, para dizer a 

verdade, mas tudo aquilo que um discípulo pode escrever contra o mestre” (SARTRE, 1983, 

p. 226). Até então, Sartre ainda se considerava “husserliano”, mas depois, lentamente se 

                                                           
33 Para que fique claro, o realismo aqui tratado não é aquele que transforma as coisas em absoluto, mas o que se 
destina a tratar do concreto, como vimos apresentando até aqui. Por isso o emprego do parêntesis na frase. Mais 
a frente trataremos melhor a respeito desse ponto. 
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afasta do mestre por considerar que sua filosofia aproxima-se em demasia de um idealismo 

que o francês não podia aceitar. Quanto a esse processo, ele fala o seguinte: “pouco a pouco, 

sem que eu percebesse, as dificuldades se acumularam, um fosso cada vez mais largo me 

separava de Husserl: sua filosofia, no fundo, evoluía para o idealismo, coisa que eu não podia 

admitir [...]” (SARTRE, 1983, p. 226). 

Antes de mais nada, e aos que criticam ou denunciam Sartre como um mal leitor de 

Husserl, é preciso deixar claro que a leitura que Sartre faz de Husserl é, na verdade, uma 

reapropriação, ou seja, o francês faz uma leitura possível, embora a seu modo, da 

fenomenologia husserliana. Não nos cabe aqui julgar se está certa ou errada, mas ao invés 

disso propomo-nos pensar a respeito dessa apropriação, quais elementos centrais retomados 

por Sartre e quais os pontos de discordância. 

No que tange à fenomenologia, o pensamento de Husserl pode ser pensado a partir de 

dois momentos: o das Investigações lógicas (1901), obra em que há uma fenomenologia 

empírica, e o de Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica 

(1913), onde apareceu pela primeira vez em um livro seu uma filosofia “transcendental”. Na 

primeira o autor pretendia ser “realista”, enquanto na segunda, Ideias I, seria “idealista”. Sua 

guinada transcendental já se mostra a partir das cinco lições pronunciadas em Gotinga, no ano 

de 1907, publicadas posteriormente sob o título A ideia da fenomenologia, em que, a partir de 

dedicado estudo sobre Kant determina que a fenomenologia deve ser uma filosofia 

transcendental e ocorre-lhe a ideia da redução fenomenológica. É o próprio Husserl que 

explica sua mudança de postura em um manuscrito de 1907:  
As Investigações Lógicas fazem passar a fenomenologia por psicologia 
descritiva. Importa, porém, distinguir essa psicologia descritiva e, claro, 
entendida como fenomenologia empírica da fenomenologia transcendental... 
O que nas minhas Investigações Lógicas se designava como fenomenologia 
psicológica descritiva concerne à simples esfera das vivências, segundo o seu 
conteúdo incluso. As vivências são vivências do eu que vive, e nessa medida 
refere-se empiricamente às objetividades da natureza. Mas, para uma 
fenomenologia que pretende ser gnoseológica, para uma doutrina da essência 
do conhecimento, fica desligada a referência empírica. Surge assim uma 
fenomenologia transcendental [...]. 
A fenomenologia transcendental é fenomenologia da consciência constituinte 
e, portanto, não lhe pertence sequer um único axioma objetivo (referente a 
objetos que não são consciência...). 
O interesse gnosiológico, transcendental, não se dirige ao ser objetivo [...]. O 
elemento objetivo pertence justamente às ciências objetivas. (HUSSERL, 
apud BIEMEL, p. 13-14) 

 

De acordo com Husserl de Ideias I, a realidade precisa dos atos da consciência para 

existir, sem esta ela é um nada, é vazio de sentido e de existência, ao passo que a consciência 
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não precisa do real para ser existente. 34 O mundo espaço-temporal não passa de um “ser para 

a consciência” (HUSSERL, 2006, p. 116). 

Carlos Alberto Ribeiro de Moura, no prefácio que faz à mais recente edição brasileira 

de Ideias I, nos explica que, deve ser feito uma divisão na leitura filosófica de Husserl, uma 

vez que, de acordo com uma interpretação equivocada, poder-se-ia interpretá-lo como 

simplesmente um negador das coisas existentes no mundo, como se elas só pudessem existir 

em nossa consciência. Para uma leitura coerente de sua obra, segundo Moura, é preciso 

conceber uma dupla orientação proposta por Husserl: a orientação natural e a orientação 

fenomenológica. De acordo com tal distinção, a primeira “é aquela em que nos situamos 

espontaneamente na nossa vida cotidiana, quando nos dirigimos às coisas para manipulá-las”, 

enquanto que na segunda orientação, “ao contrário, o interesse não se dirige às ‘coisas’ mas 

sim aos ‘fenômenos’, quer dizer, aos múltiplos modos subjetivos da doação, graças aos quais 

temos consciência dos objetos” (MOURA, 2006, p. 16). É nessa segunda forma de 

compreensão que há a redução fenomenológica, onde opera-se a transição da atitude voltada 

aos objetos para a voltada aos fenômenos.  O que Moura denomina de “idealismo delirante” 

atribuído a Husserl seria aquele em que os objetos “dependeriam” da consciência para 

existirem, mas não é isso que defende o filósofo alemão, já que sua noção de objeto não é a de 

uma coisa pura e simples do mundo. Ele é o objeto intencional, “tal como este se manifesta 

subjetivamente a um eu, segundo seus distintos modos de doação aos fenômenos” (MOURA, 

2006, p. 16). 

Daí a crítica que lança à compreensão sartriana da fenomenologia, segundo a qual a 

filosofia poderia pensar sobre um copo numa mesa de bar ou coisas do tipo. Ao relatar a 

relação entre Sartre e a filosofia de Husserl, são essas suas palavras: 
Sartre não disfarça a forte impressão que lhe causou o relato de Raymond 
Aron, contando-lhe que na Alemanha fenomenológica de então, se podia 
fazer a “descrição” de um copo em uma mesa de bar, - e que isso era... 
“filosofia”! Assim como a literatura da época não nos poupou de páginas 
infindáveis e aborrecidas que “descreviam” com todos os seus detalhes, 
presumivelmente infinitos, uma maçaneta de porta “concreta”. Mas o que 
Husserl teria a ver com tudo isso? Rigorosamente nada.  (MOURA, 2006, p. 
17-18) 
 

A literatura que trata enfadonhamente da maçaneta de uma porta, a qual se refere 

Moura, é evidentemente o romance A náusea, de Sartre. O tom irônico e as inúmeras aspas 

utilizadas pelo comentador no texto não são em vão. Contudo, é em Crítica da Razão na 

fenomenologia que o autor depreende suas críticas mais longas à “ontologia fenomenológica” 

                                                           
34 HUSSERL, Edmund. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: introdução 
geral à fenomenologia pura. Tradução de Márcio Suzuki. Aparecida, SP: Ideias & Letras, 2006, p. 115 – 117. 
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de Sartre, obra em que, na visão de Moura, desde o subtítulo já estaria contradizendo o que 

defendia Husserl. A contradição consiste na concepção de fenomenologia para o alemão, que 

a considerava uma filosofia transcendental e, portanto, teórica, enquanto que ontologia para 

ele seria o estudo do ser em sua concretude, o que impossibilitaria a união entre 

fenomenologia (transcendente) e ontologia (ser concreto).  

No entanto, Sartre concebia essas duas expressões de outra forma: a primeira é 

entendida como o estudo dos fenômenos que, por sua vez, são fundamento da aparição, sendo 

uma maneira de captar o Em-si; já a ontologia é compreendida como “a descrição do 

fenômeno de ser tal como se manifesta” (SARTRE, 2013a, p. 19). 

A fenomenologia que encantou Sartre foi a das Investigações Lógicas, obra que 

acreditava ser verdadeiramente realista, em oposição à “filosofia digestiva” dominante na 

França nas primeiras décadas do século XX, contra qual Sartre se dirige, contando 

inicialmente com o auxílio teórico de Husserl. Todavia, Sartre se distancia do mestre, como 

reiteramos anteriormente, por ele aderir ao idealismo, por voltar seus interesses não para as 

coisas mesmas mas para o ato de conhecer os fenômenos e por defender um Ego 

transcendental, o que, desde TE, considera supérfluo e nocivo. 35 

Se pensarmos na noção de fenomenologia apresentada por Husserl em A ideia da 

fenomenologia, podemos perceber a razão do rompimento de Sartre, se pensada sob a ótica de 

sua filosofia. Para Husserl, a fenomenologia era compreendida como uma teoria que 

fundamenta o conhecimento, a “ciência dos fenômenos puros” operando no “campo do 

conhecimento puro” (HUSSERL, p. 73). Enquanto que Sartre, como já vimos, desde a TE 

afastava a fenomenologia de sua alcunha idealista. Sartre acreditava que Husserl ainda estava 

preso em demasia ao idealismo kantiano, o que fica claro na seguinte passagem de SN:  
Husserl permaneceu receosamente no plano da descrição funcional. Por isso, 
nunca ultrapassou a pura descrição da aparência enquanto tal, [...] e merece 
ser chamado, apesar de seus protestos, mais de fenomenista que de 
fenomenólogo; e seu fenomenismo beira a toda hora o idealismo kantiano. 
(SARTRE, 2013a, p. 121) 
 

E ainda mais adiante no livro, no capítulo destinado a Husserl, Hegel e Heidegger, admite o 

progresso do primeiro “em relação às doutrinas clássicas”, mas que “a teoria de Husserl não 

parece sensivelmente diversa da de Kant” (SARTRE, 2013a, p. 304).  

Seria Heidegger quem daria o passo essencial contra o primado do conhecimento na 

filosofia ocidental em direção a uma filosofia concreta, para a qual a historicidade é elemento 

fundamental. É com Heidegger e Hegel – uma certa leitura de Hegel, sobretudo a partir da 
                                                           
35 Sobre o Eu transcendental ser “supérfluo e nocivo”, conferir SARTRE, Jean-Paul. A transcendência do ego. 
Petrópolis: Vozes, 2013b, pp. 22 e 23.  
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influência de Kojève 36 – que a modernidade filosófica vai se impondo sobre a estrutura 

ontológica em SN.  

 

3.3 Estruturas constitutivas de O ser e o nada: um caminho para a liberdade 

 

a. O monismo do fenômeno 

 

Sartre inicia logo na Introdução de SN alguns esclarecimentos acerca da ideia de 

fenômeno e das contribuições da modernidade ao reduzir o existente ao “monismo do 

fenômeno”, em contraposição à série de dualismos impostos ao longo da história da filosofia, 

tais como interior e exterior, potência e ato, fenômeno e coisa em si. 37 “O ser do existente é 

exatamente o que o existente aparenta” (SARTRE, 2013a, p. 16): é assim que Sartre define a 

ideia de fenômeno. Contra a dualidade aparência/essência, afirma também que a aparência é 

ela própria a essência, pois o fenômeno é ele próprio “indicativo de si mesmo” (2013a, p. 16). 

Se todos esses dualismos foram suprimidos, parece que ainda resta o do finito e 

infinito: o objeto se mostra em determinado aspecto, e este aparecer é, portanto, finito, mas 

além desta aparição há ainda infinitas possibilidades de aparecer, pois há sempre o “ser-que-

não-aparece” à aparição (SARTRE, 2013a, p. 18). O ser da aparição é, portanto, o seu 

“aparecer”, daí que se torna necessário pensar a respeito do ser desse aparecer. O ser do 

fenômeno não pode ser limitado à aparição do ser – “o ser dos fenômenos não se soluciona 

em um fenômeno de ser” (SARTRE, 2013a, p. 20). Husserl e Heidegger já haviam proposto 

tal questionamento e tentado solucioná-lo: 
o ser que a mim se revela, aquele que me aparece, é da mesma natureza do 
ser dos existentes que me aparecem? Parecia não haver dificuldade: Husserl 
mostrou como é sempre possível uma redução eidética, quer dizer, como 
sempre podemos ultrapassar o fenômeno concreto até sua essência, e, para 
Heidegger, a “realidade humana” é o ôntico-ontológica, quer dizer, pode 
sempre ultrapassar o fenômeno até seu ser. (SARTRE, 2013a, p. 19, grifo do 
autor) 

                                                           
36 Cristina Diniz Mendonça nos explica com bastante fôlego e grande domínio documental a influencia exercida 
pelo “Hegel de Kojève”, expressão cunhada pela própria autora, sobre Sartre.  Em nota, nos explica: “Foram os 
célebres cursos ministrados por Alexandre Kojève na ‘Ecole Pratique des Hautes Etudes’, de 1933 a 1939, que 
introduziram Hegel, ‘sempre proscrito da universidade’, como lembra Roudinesco, para a geração de Sartre”. In: 
MENDONÇA, Cristina Diniz. O mito da resistência: experiência histórica e forma filosófica  em  Sartre  (uma  
interpretação  de  L'Être  et  le  Néant).  São Paulo, 2001. Tese de doutorado inédita defendida na Universidade 
de São Paulo (USP), p. 11. 
37 Já desde A imaginação Sartre demostra sua crítica à separação realizada por Kant entre coisa em si e 
fenômeno – como se este “escondesse” ou dissimulasse aquele, que seria o ser verdadeiro e absoluto. (Cf. 
WELTMAN, Michelle. Ontologia fenomenológica e liberdade em O ser e o nada de Jean-Paul Sartre. 
Dissertação de mestrado defendida na Universidade de São Paulo (USP), no ano de 2009, p. 22; E SARTRE, 
Jean-Paul. A imaginação. Trad. de L. R. S. Fortes. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 16) 
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Sartre esclarece, todavia, que a essência não deve ser confundida com o ser do 

fenômeno, porque ela é uma qualidade ou sentido do objeto, enquanto que o ser não pode ser 

nenhuma delas, ele simplesmente é. “O ser é simplesmente a condição de todo desvelar” 

(2013a, p. 19).  

Voltando ao ser do fenômeno e ao fenômeno de ser, fica posto a contraposição ao ser 

em si kantiano, já que o ser não está escondido atrás do fenômeno. O ser do fenômeno 

necessita de um fundamento transfenomenal: ao mesmo tempo que é coextensivo ao 

fenômeno, não se reduz à condição fenomênica, ele a transcende.  
O fenômeno de ser exige a transfenomenalidade do ser. Não significa que o 
ser se encontre escondido atrás dos fenômenos [...], nem que o fenômeno seja 
uma aparência que remeta a um ser distinto [...]. As precedentes 
considerações presumem que o ser do fenômeno, embora coextensivo ao 
fenômeno, deve escapar à condição fenomênica – na qual uma coisa só existe 
enquanto se revela [...]. (SARTRE, 2013a, p. 20) 
 

b. Consciência, Em-si, Para-si 

 

Se nos voltarmos para a definição de fenômeno, qual seja, a de que “o fenômeno é tal 

qual nos aparece” (SARTRE, 2013a, p. 21), podemos nos questionar, todavia, o que nos 

impediria de levarmos tal afirmação ao extremo ao ponto de pensarmos o existente tal qual 

Berkeley propunha, a partir do famoso esse est percipi – ser é ser percebido. De acordo com 

Sartre, no entanto, é a natureza do percipi e a do percipere que não permite reduzir o ser da 

aparição ao seu percebido. Para justificar tal impedimento é preciso levantar antes o problema 

da consciência. Primeiramente é preciso deixar claro que consciência não equivale a 

“conhecimento de si”; ela é, antes de mais nada, a “dimensão de ser transfenomenal do 

sujeito” (SARTRE, 2013a, p. 22). Outro ponto importante – e aí fica claro o diálogo com 

Husserl, que vem desde seu artigo Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a 

intencionalidade – é que a consciência não é receptáculo das coisas do mundo, elas estão fora 

e não na consciência, pois se assim o fosse ela seria opaca como essas coisas e, portanto, não 

mais consciência.  
Uma mesa não está na consciência, sequer a título de representação. Uma 
mesa está no espaço, junto à janela etc. A existência da mesa, de fato, é um 
centro de opacidade para a consciência. [...] Introduzir essa opacidade na 
consciência seria levar ao infinito o inventário que a consciência pode fazer 
de si, convertê-la em coisa e recusar o cogito. (SARTRE, 2013b, p. 22, grifo 
do autor) 
 

Se ela não tem conteúdo e é sempre posicionamento, pode-se concluir que toda 

consciência é consciência de alguma coisa, é “consciência posicional do mundo”: “Toda 
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consciência é posicional na medida em que se transcende para alcançar um objeto, e ela se 

esgota nesta posição mesma: tudo quanto há de intenção na minha consciência atual está 

dirigido para o exterior, para a mesa.” (SARTRE, 2013a, p. 22) 

Todavia, ela não é somente consciente de algo que está fora, ela é também consciência 

de consciência, como explica o autor na seguinte passagem: “tudo que há de intenção na 

minha consciência atual acha-se voltado para fora, para o mundo. Em troca, esta consciência 

espontânea de minha percepção é constitutiva de minha consciência perceptiva.” (SARTRE, 

2013a, p. 24, grifo do autor). Sartre denomina essa consciência espontânea, ou irrefletida, de 

cogito pré-reflexivo, e é essa consciência não refletida que torna possível a reflexão, ou seja, o 

cogito cartesiano. A consciência não posicional (de) si se identifica consigo própria ao mesmo 

tempo que com a consciência de percepção. O que há, portanto, é não uma separação ou uma 

primazia da consciência (de) si sobre a posicional, ou vice-versa, mas um ser indivisível, 

indissociável. O prazer que é sentido pela consciência, por exemplo, não deve ser distinto da 

consciência (de) prazer. Como também o prazer não pode ser reduzido à consciência que dele 

se tem. (SARTRE, 2013a, p. 26) 

A consciência não tem uma causa ou uma essência: sua existência equivale a sua 

essência, ela “existe por si” (SARTRE, 2013a, p. 27). Por ora, pode-se pensar a consciência 

da seguinte forma:  
A consciência nada tem de substancial, é pura “aparência”, no sentido de que 
só existe na medida que aparece. Mas, precisamente por ser pura aparência, 
um vazio total [...], por essa identidade que nela existe entre aparência e 
existência, a consciência pode ser considerada o absoluto. (2013a, p. 28) 
 

Estes são, portanto, os pontos centrais a respeito da consciência – pelo menos como 

Sartre os apresenta inicialmente: não é substância, é pura aparência e é um vazio total. 

Sartre denomina de “prova ontológica” o fato da consciência ser consciência de um ser 

transfenomenal, o que implica a existência de tal ser, ou seja, ele não existe apenas como 

aparência. A consciência é, portanto, intencional, o que quer dizer que vai ao sentido de um 

ser que está fora dela. 38 Ela é intuição reveladora de um ser transcendente a ela, o Ser-em-si. 

Essa concepção de que a consciência existe enquanto consciência de algo exterior a ela 

própria vem desde o artigo de 1939 sobre a intencionalidade de Husserl. Lá, como havíamos 

mencionado, a consciência é entendida como um movimento de fuga de si em direção ao 

mundo, tendo que ser consciência de algo desse mundo para poder existir. 
De um só golpe a consciência está purificada, está clara como uma ventania, 
não há mais nada nela a não ser um movimento para fugir de si, um deslizar 

                                                           
38 A consciência não vai em direção ao ser, mas ao sentido desse ser. Cf. SARTRE, O ser e o nada: ensaio de 
ontologia fenomenológica. Trad. de P. Perdigão. Petrópolis: Vozes, 2013a, p. 35. 
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para fora de si; [...] ela não é nada senão o exterior de si mesma, e é essa fuga 
absoluta, essa recusa de ser substância, que a constitui como uma 
consciência. [...] Ser é explodir para dentro do mundo, é partir de um nada de 
mundo e de consciência para subitamente explodir-como-consciência-no-
mundo. Se a consciência tentar se reconstituir, coincidir enfim consigo 
mesma, então imediatamente, a portas fechadas, se aniquilará. Essa 
necessidade da consciência existir como consciência de outra coisa que não 
ela mesma, Husserl a chama de “intencionalidade”. (SARTRE, 2005b, p. 56-
57) 
 

 Sua posição em relação a Husserl e à sua concepção de intencionalidade em SN não 

são as mesmas do artigo de 38. Como já havíamos apresentado, desde aí sua noção de 

intencionalidade da consciência não é a mesma da de Husserl, uma vez que o filósofo alemão 

não se preocupa com as coisas em si, mas sim com a consciência dessas coisas. Mudando sua 

posição em relação ao precursor da fenomenologia, Sartre, que havia feito grande exaltamento 

a Husserl no texto de 38, em SN tece duras críticas a ele, sobretudo no que tange ao que 

acredita ser uma postura idealista da parte do alemão. (SARTRE, 2013ª, p. 121) 

Heidegger, por outro lado, para evitar o erro de Descartes, que passou do aspecto 

funcional “Eu duvido, eu penso” à dialética existencial, ou o de Husserl, que “nunca 

ultrapassou a descrição da pura aparência”, evita o cogito, indo direto à analítica existencial. 
Heidegger, querendo evitar tal fenomenismo descritivo [de Husserl], que 
conduz ao isolamento megárico e antidialético das essências, aborda 
diretamente a analítica existencial, sem passar pelo cogito. Mas o “Dasein”, 
por ter sido privado desde a origem da dimensão da consciência, jamais 
poderá reconquistar essa dimensão. (SARTRE, 2013a, p. 121) 
 

Para o autor de O ser e o tempo, a realidade humana possui uma compreensão de si, o 

que denomina de “pro-je-to ek-stático”. Mas seria necessário ainda que essa compreensão de 

si fosse também consciência (de) compreensão, o que ele não faz. 

 Como Sartre resolve tal impasse? Defendendo que é necessário partir do cogito para, 

em determinado momento, abandoná-lo para seguir “rumo à totalidade de ser que constitui a 

realidade humana” (SARTRE, 2013a, p. 122), 

Em oposição ao Em-si, que é totalidade de ser, a consciência não coincide consigo 

mesma, sendo um vazio de ser: 
A característica da consciência, ao contrário, é ser uma descompressão de ser. 
Impossível, de fato, defini-la como coincidência consigo mesma. Dessa mesa, 
posso dizer que é pura e simplesmente esta mesa. Mas, de minha crença, não 
posso me limitar a dizer que é crença: minha crença é consciência (de) 
crença. (2013a, p. 122) 
 

Se consideramos que a consciência não coincide consigo mesma, pressupõe-se que 

deve haver algo que a “separe” de si. Contudo, antes de prosseguirmos ao estudo do nada, é 

preciso pensarmos brevemente a respeito do si, para em seguida estabelecermos que distância 
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é essa que separa a consciência dela mesma. Sartre nos explica que, de acordo com a sintaxe 

latina, o si é refletido, ou seja, remete à relação do sujeito consigo mesmo. Todavia, não pode 

ser o sujeito, pois se assim o fosse seria Em-si (idêntico consigo mesmo), tampouco é um 

existente real. A bem da verdade, “o si representa [...] uma distância ideal na imanência entre 

o sujeito e si mesmo – presença a si” (SARTRE, 2013a, p. 125). 

 

c. O Nada 

 

Sartre coloca o seguinte problema: não sendo coincidência consigo mesma, o que 

separaria a consciência dela própria deveria ser alguma realidade qualificada, ou seja, alguma 

distância no espaço, no tempo, alguma diferença psicológica ou corporal. Para o filósofo, 

todavia, nenhuma dessas realidades é separação da consciência. Se assim o fosse não haveria 

unidade nela e também não seria translúcida, mas opaca como um Em-si. O que separa o 

sujeito dele mesmo é o nada, que não pode ser captado, é nada de ser, ao mesmo tempo que 

possui um poder nadificador. O nada não é, mas “é tendo sido”. Ele também não é um outro 

ser na consciência, senão formariam dois Em-sis. O Para-si é seu próprio nada: “O ser da 

consciência, enquanto consciência, consiste em existir à distância de si como presença a si, e 

essa distância nula que o ser traz em seu ser é o Nada.” (SARTRE, 2013a, p. 127) 

Nesse momento chegamos ao ponto de partida para a análise do ser, qual seja, o 

estudo do Nada. Tal é o propósito central ao qual se destina a obra, de acordo com sua 

Introdução:  
Partimos em busca do ser [...]. Eis que uma olhada na própria interrogação, quando 
supúnhamos alcançar nossa meta, nos revela de repente estarmos rodeados de nada. A 
possibilidade permanente do não ser, fora de nós e em nós, condiciona nossas 
perguntas sobre o ser. (SARTRE, 2013a, p. 46) 
 

O Nada é tema central da primeira parte de SN, sendo necessário para tratá-lo, pensar 

antes dois pontos: a interrogação e a negação. A preocupação inicial é estabelecer alguma 

relação entre o homem e o mundo, partindo da concepção heideggeriana de homem como 

“ser-no-mundo”. A primeira atitude humana no mundo é a interrogativa, pois ao questionar-se 

sobre a relação homem-mundo (ser exterior) há aí presente a conduta interrogativa. Essa 

conduta interrogativa do homem tem como principal revelação a evidência de um ser exterior 

ao homem: “Toda interrogação presume, pois, um ser que interroga e outro ao qual se 

interroga” (SARTRE, 2013a, p. 44). Da atitude interrogativa surge a negação, uma vez que a 

interrogação leva à dupla possibilidade de não ser, o não ser do saber no homem e o não ser 

do objeto transcendente. A negação não pode estar no mundo, pois “jamais do ser será 
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derivada a negação” (SARTRE, 2013a, p. 52), mas sim no plano da consciência. É do Para-si 

que vem a negação. Na busca de entendimento da relação entre a realidade humana e o ser 

dos fenômenos, ou Em-si, deve-se partir da premissa de que a coisa não é consciência: “Antes 

de qualquer comparação, antes de qualquer construção, a coisa é o que está presente à 

consciência como não sendo a consciência” (SARTRE, 2013a, p. 235). Todavia, deve-se 

compreender que, uma vez a negação não podendo vir do Em-si, que é pura positividade, ela 

só pode vir do Para-si. Portanto, “a coisa não pode ser aquilo que se revela como não sendo o 

Para-si”, mas “é o Para-si que se constitui como não sendo a coisa” (SARTRE, 2013a, p. 

235). 

A relação entre Para-si e Em-si não é originariamente baseada no conhecimento de um 

pelo outro. O conhecimento, na verdade, foi descrito por Sartre a partir da concepção de ser 

“presença a...”, ou seja, nós conhecemos ao sermos “presença a” um objeto. O conhecimento 

“é o próprio ser do Para-si enquanto presença a...” e o Para-si, dentro dessa relação, é 

“enquanto tem-de-ser seu ser fazendo-se não ser certo ser ao qual está presente” (SARTRE, 

2013a, p. 236). 

E ainda, a presença pressupõe não ser aquilo ao qual sou presente: “A presença 

pressupõe uma negação radical como presença àquilo que não se é. É presente a mim aquilo 

que não sou” (SARTRE, 2013a, p, 235, grifo nosso). Tal negação constitui-se em uma 

negação interna, o nexo essencial que liga a consciência ao seu transcendente é a ausência, e 

esse ser que é ausente qualifica a consciência. 
Entendemos por negação interna uma relação de tal ordem entre dois seres que aquele 
que é a negação do outro qualifica o outro, por sua própria ausência, no âmago se sua 
essência. A negação torna-se assim um nexo de ser essencial, uma vez que pelo menos 
um dos seres sobre os quais recai é de tal ordem que remete ao outro, comporta o 
outro em seu coração como uma ausência. (SARTRE, 2013a, p. 237) 
 

d. A falta 

 

Vimos que a relação entre Para-si e Em-si se dá através da negação, uma vez que o 

Para-si se constitui como não sendo o Em-si:  
O que torna possível toda experiência é um surgimento a priori do objeto para o 
sujeito, ou, uma vez que o surgimento é o fato original do Para-si, um surgimento 
original do Para-si como presença ao objeto que ele não é. [...] a relação fundamental 
pela qual o Para-si tem-de-ser como não sendo este ser particular ao qual está presente 
é o fundamento de todo conhecimento deste ser. (SARTRE, 2013a, p. 237, grifo do 
autor) 
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A negação, por sua vez, remete ao Nada, sendo este sua origem e fundamento. Para que haja a 

interrogação sobre o ser é preciso que o nada se dê de alguma maneira. (SARTRE, 2013a, p. 

64) 

 O Nada como negação do Em-si pelo Para-si é uma negação específica, qual seja, a 

falta. O Para-si é falta de ser, uma vez que a nadificação não é simplesmente um vazio na 

consciência. Todavia, não se deve pensar que o ser exterior à consciência retirou dela o Em-si. 

É o próprio Para-si “que se determina perpetuamente a não ser Em-si” (SARTRE, 2013a, p. 

135). De todas as maneiras possíveis de não ser é a falta a mais primordial delas: “De todas as 

negações internas, a que penetra mais profundamente no ser e constitui em seu ser o ser a 

qual nega, juntamente com o ser negado, é a falta de.” (SARTRE, 2013a p. 136). A falta, que 

só aparece no mundo a partir da realidade humana, já que o Em-si é pura positividade, 

pressupõe uma trindade: “aquilo que falta, ou o faltante (le manquant); aquilo ao qual falta o 

que falta, ou o existente (existant); e uma totalidade que foi desagregada pela falta e seria 

restaurada pela síntese entre o faltante e o existente: o faltado (le manqué)” (2013a, p. 136). O 

exemplo dado por Sartre para explicar melhor esses três elementos constitutivos da falta é o 

da lua crescente. Primeiro, a constatação de que a ela falta um quarto de lua só pode ser uma 

intuição humana, já que a lua crescente, ser-Em-si, não é completa nem incompleta, ela 

simplesmente é. Segundo, quanto aos elementos constitutivos da falta: o existente, ou aquilo 

ao qual falta alguma coisa (para a realidade humana), seria a lua crescente; o faltante seria o 

quarto de lua o qual pressuponho a falta; e a totalidade, a lua cheia que a realidade humana 

projeta como totalidade alcançada. 

A realidade humana mesma é uma falta. Basta ver a existência do desejo, 

compreendido como falta de ser, para comprová-la. (SARTRE, 2013a, p. 137) No caso do 

desejo, há o existente para o qual falta algo, a totalidade deste com o faltado, e o próprio 

faltado. Mas o que seria o faltado do Para-si? É o próprio “si”, ou “o si-mesmo como Em-si” 

(SARTRE, 2013a, p. 139). Mas esse Em-si não é aquele simples contingente do 

transcendente: o Em-si faltado do Para-si é pura ausência. O ser do Para-si, portanto, se 

constitui enquanto fracasso em presença daquilo que lhe falta. Noutras palavras, a realidade 

humana transcende rumo ao que lhe falta para ser o que seria caso pudesse ser o que é. O 

Para-si existe primeiramente enquanto falta:  
o acontecimento puro pelo qual a realidade humana surge como presença ao 
mundo é a captação de si enquanto sua própria falta. A realidade humana se 
capta em sua vinda à existência como ser incompleto. Apreende-se como ser 
na medida em que não é, em presença da totalidade singular que lhe falta, que 
ela é sob a forma de não sê-lo e que é o que é. (SARTRE, 2013a, p. 140) 
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A realidade humana, portanto, é sofredora em seu ser porque, em seu próprio âmago, 

possui uma totalidade que não pode nunca sê-la, pois se alcançasse tal totalidade de ser, sem 

nenhuma falta, seria Em-si e não Para-si. E como já sabemos, Em-si e Para-si são 

incompatíveis. 
Assim, a realidade humana surge como tal em presença de sua própria 
totalidade ou si enquanto falta desta totalidade. E esta totalidade não pode ser 
dada por natureza, pois reúne em si os caracteres incompatíveis do Em-si e 
do Para-si. [...] A realidade humana é sofredora em seu ser, porque surge no 
ser como perpetuamente impregnada por uma totalidade que ela é sem poder 
sê-la, já que, precisamente, não poderia alcançar o Em-si sem perder-se como 
Para-si. A realidade humana, por natureza, é consciência infeliz, sem 
qualquer possibilidade de superar o estado de infelicidade. (SARTRE, 2013a, 
p. 141) 
 

 Se a realidade humana é falta e o que falta ao Para-si é uma coincidência consigo 

mesmo, ou seja, o que lhe falta para ser si é Para-si, mas este não pode ser diferente dele 

mesmo, um Para-si alheio, ao mesmo tempo que não pode ser identidade consigo mesmo, 

tornando-se Em-si, como há pouco esclarecemos. O que falta ao Para-si rumo ao seu projeto 

de tornar-se si, Sartre denomina de possível. 
O que falta ao Para-si para se integrar ao si é Para-si. Mas não pode se tratar 
de modo algum de um Para-si alheio, ou seja, um Para-si que eu não sou. 
Com efeito, posto que o ideal surgido é a coincidência do si, o Para-si faltante 
é um Para-si que eu sou. Mas, por outro lado, se eu fosse identidade, o 
conjunto se tornaria Em-si. Sou o Para-si faltante à maneira de ter de ser o 
Para-si que não sou, de modo a me identificar a ele na unidade do si. [...] O 
que é dado como faltante próprio de cada Para-si e se define rigorosamente 
como o faltante desse Para-si preciso e de nenhum outro é o possível do Para-
si. (SARTRE, 2013a, p. 147) 
 

Mas o que é esse possível? Ele é um modo de ser o que se é do Para-si; ele “vem ao 

mundo pela realidade humana”, apesar de não ser pura subjetividade (2013, p. 150); “é uma 

ausência constitutiva da consciência na medida em que esta se faz a si mesmo” (2013, p. 153); 

“é aquilo que falta ao Para si para ser si mesmo” (2013a, p. 154); é uma “presença ausência” 

(2013a, p. 156); numa palavra, o possível é o Para-si faltante. 

 Dessa relação entre o Para-si e seu faltante, ou seu possível, surge o que Sartre chama 

de “Circuito da ipseidade” e de “mundo”. Este é compreendido como a totalidade de ser para 

a qual o Para-si projeta a coincidência consigo mesmo. Já o Circuito da ipseidade é a relação 

do Para-si com o que lhe falta, ou o seu possível.  

 O Para-si transcende-se rumo aos seus possíveis através do tempo, já que o ser do 

cogito recusa os “limites substancialistas da instantaneidade do cogito cartesiano” (2013a, p. 

157). O Para-si só pode ser seus possíveis, ou seja, a totalidade de ser em virtude da qual se 

projeta no mundo, se for “no tempo”, através do transcender temporal. 
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e. A temporalidade 

 

 O ponto de partida para a análise da temporalidade é pensar os “elementos” do tempo 

– presente, passado e futuro – como estruturas de uma totalidade. Se assim não procedermos, 

tais elementos analisados separadamente constituirão um paradoxo:  
o passado não é mais, o futuro não é ainda; quanto ao presente instantâneo, 
todos sabem que não existe: é o limite de uma divisão infinita [...]. Assim, 
toda série se aniquila, e duplamente, já que o “agora” futuro, por exemplo, é 
um nada enquanto futuro e se realiza em nada quando passar ao estado de 
“agora” presente. (SARTRE, 2013a, p. 158) 
 

 Passado, presente e futuro são, portanto, elementos de uma “síntese original”, uma 

totalidade que deve ser pensada como tal. Todavia, para se ter uma “intuição da 

temporalidade global” é preciso descrever fenomenologicamente os três elementos, ou ek-

stases, temporais. 
O único método possível para estudar a temporalidade é abordá-la como uma 
totalidade que domina suas estruturas secundárias e lhes confere significação. 
[...] Contudo, não podemos nos lançar em um exame do ser do Tempo sem 
elucidar previamente por uma descrição pré-ontológica e fenomenológica o 
sentido geralmente obscuro de suas três dimensões. Será preciso somente 
considerar esta descrição fenomenológica como um trabalho provisório, cujo 
fim é apenas nos dar acesso a uma intuição da temporalidade global. (2013a, 
p. 158) 
 

 Comecemos, pois, pelo Passado. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que ele 

não existe enquanto tal, mas somente se for em relação a determinado presente. Além disso, 

ele é passado de alguém ou de algo e não um passado abstrato e universal. Para Sartre, 

primeiro há os passados particulares dos homens que, unidos, formam o passado. Em terceiro 

lugar, o passado é fundamentado pelo próprio presente, o que quer dizer que sou meu 

passado, ele é o que tenho-de-ser. 

Apesar de sempre haver a possibilidade de se modificar a significação dada ao 

passado, não posso mudar seu conteúdo enquanto tal, uma vez que “o Passado que sou, tenho-

de-sê-lo sem nenhuma possibilidade de não sê-lo. [...] não posso ser outra coisa senão ele” 

(2013a, p. 169). Por outro lado, não sou meu passado posto que eu o era. Essa aparente 

contradição se explica pelo fato de que o “era” é um tipo ou modo de ser do Para-si, eu sou 

meu passado à maneira do era. Como vimos anteriormente, o Para-si exige uma distância sem 

a qual ele se identificaria consigo mesmo e o passado é o que separa o Para-si de seu ser. 

Noutras palavras, meu passado é o fundo de ser que está trás de mim. “O passado é o Em-si 

que sou enquanto ultrapassado.” (2013, p. 171)  
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Daí surge a ideia de contingência, uma vez que o Para-si nunca poderá ser o Em-si, 

que é passado, mas também não pode se desvencilhar completamente desse passado que ele 

tem-de-ser. O passado é a facticidade, o peso que o Para-si carrega como tendo-de-sê-lo ao 

mesmo tempo que já está ultrapassado: “O passado, com efeito, tal como a facticidade, é a 

contingência invulnerável do Em-si que tenho-de-ser, sem nenhuma possibilidade de não sê-

lo” (2013a, p. 171). Numa palavra, “o passado é um Para-si recapturado e inundado pelo Em-

si” (2013a, p. 173). 

Diferentemente do Passado, que é Em-si, o Presente é Para-si e se define enquanto 

“presença a...”. A relação que é estabelecida entre o Para-si e o Em-si, ser ao qual se é 

presente, não é mera relação externa, tal qual seria se fosse entre dois Em-sis, que, não 

podendo ser passado nem presente, uma vez que simplesmente é, não pode ser presença a 

algo. O Em-si em repouso não pode ser presença a outro Em-si exceto se houver outro ser que 

os perceba nessa copresença e o único que pode fazê-lo é o Para-si. “O Presente, pois, só pode 

ser presença do Para-si ao ser-Em-si” sendo, portanto, uma relação interna porque somente o 

primeiro é capaz de perceber o objeto e a si próprio como coexistente. “[...] a presença não 

poderia ser à maneira do Em-si. Significa que originariamente o Para-si é presença ao ser na 

medida em que é para si mesmo sua própria testemunha de coexistência.” (2013a, p. 176) 

Sendo o Para-si testemunha dele próprio enquanto testemunha de um objeto exterior, 

tem-se que o Para-si não se identifica com tal objeto exterior, sendo presença a um ser que ele 

não é. É por isso que a respeito do Presente Sartre diz que ele não é, tal qual o Para-si não é. 

Como já vimos anteriormente, do Para-si não se pode falar jamais que ele é, pois não possui 

total identificação com seu ser, tendo um nada o separando dele próprio; o oposto do Em-si, 

portanto. Como o Presente é Para-si, pode-se dizer que ele não é, tal qual o Para-si. E ainda, 

ambos escapam do ser em forma de fuga: “O Para-si é presente ao ser em forma de fuga; o 

Presente é uma fuga perpétua frente ao ser. Assim, determinamos o sentido primeiro do 

Presente: o Presente não é; [...] faz-se presente em forma de fuga.” (2013a, p. 177) 

Em relação ao futuro, o primeiro esclarecimento a seu respeito – e dos mais 

importantes –, é sua necessária vinculação à realidade humana. Se o Em-si é um ser que é 

simplesmente, não pode ter um porvir, apenas pode tê-lo um ser que tem-de-ser seu ser, 

portanto, o Para-si, e é por isso que é pela realidade humana que pode haver futuro. O Futuro 

é o que tenho-de-sê-lo ao passo que posso igualmente não sê-lo: ele se configura como 

possibilidade. O Para-si enquanto falta se projeta no Futuro para ser identidade consigo 

mesmo, em busca do si, que só poderia alcançar no Futuro. Se o Para-si se define como sendo 
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essa busca de ser Em-si, embora nunca alcançando-o, é no Futuro que ele se projeta rumo ao 

que tem-de-ser. 

Todavia, o Para-si que se projeta rumo ao Futuro nunca será como o Em-si, pleno de 

ser, porque sempre um nada o separará dele próprio. O Futuro é a possibilidade de ser, já que 

não é Em-si (Passado), nem Para-si (Presente), mas o sentido do Para-si. “O Futuro não é, o 

Futuro se possibiliza (possibilise). Futuro é a contínua possibilização (possibilisation) dos 

Possíveis como sentido do Para-si presente.” (2013a, p. 183) 

O passo seguinte dessa análise fenomenológica dos três ek-stases temporais é, como já 

havia anunciado na abertura do capítulo sobre a temporalidade, o seu estudo ontológico 

enquanto unidade. A conclusão que toma é a de que o tempo apresenta essa tentativa de 

multiplicidade dentro de um núcleo unitário: 
A temporalidade é uma força dissolvente, mas no âmago de um ato 
unificador; é menos uma multiplicidade real – que, em consequência, não 
poderia receber qualquer unidade e, portanto, sequer existiria como 
multiplicidade – do que uma quase multiplicidade, um esboço de dissociação 
no núcleo da unidade. (2013a, p. 191)  
 

E as duas facetas da temporalidade não podem ser vistas separadamente, pois se 

observadas apenas sob a luz da unidade pode-se perder o caráter da “sucessão irreversível 

como sentido desta unidade”, ao passo que se pensada somente enquanto multiplicidade 

desagregadora perde-se mesmo a compreensão de que há um tempo. Portanto, “é preciso 

conceber a temporalidade como uma unidade que se multiplica, ou seja, é necessário que a 

temporalidade só possa ser uma relação de ser no âmago do próprio ser”. (SARTRE, 2013a, p. 

192) 

Se estamos nos detendo um pouco mais demoradamente no plano da temporalidade é 

porque ela está estritamente vinculada à liberdade, uma vez que ambas surgem a partir do 

problema da negação. De acordo com Mendonça, “tendo nascido da mesma fonte – a negação 

–, a liberdade e o tempo seguem o mesmo leito, seus cursos são indistinguíveis” (2001, p. 

123). Além do mais, pensar a temporalidade em SN é de grande valia para a compreensão do 

método fenomenológico vinculado á ontologia, o que se propõe o autor em seu ensaio. Se a 

obra enseja ser um “ensaio de ontologia fenomenológica”, em uma escala menor, Sartre se 

vale da fenomenologia e da ontologia para pensar o tempo, uma vez que, como dissemos há 

pouco, ele divide o estudo em dois momentos, o primeiro destinado ao estudo das três ek-

stases temporais em separado, se valendo de uma análise fenomenológica e pré-ontológica, e 

o segundo voltado para a totalidade do tempo, observado aí ontologicamente. Como nos 

explica Weltman,  
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esse caminho apresentado por Sartre como um preâmbulo à discussão da 
temporalidade parece apontar para um trânsito entre fenomenologia e 
ontologia, no caso, uma passagem da fenomenologia como um trabalho 
meramente provisório para chegar ao que realmente resolveria a questão da 
temporalidade – a ontologia. (2009, p. 45)  
 

O que acontece, no entanto, não é uma separação clara entre um e outro, já que mesmo 

no primeiro momento o autor se preocupa com a questão do ser de cada dimensão temporal, o 

que caracterizaria já uma preocupação ontológica. Portanto, o estudo da temporalidade 

contribui para a compreensão do Para-si – o que fica claro na própria configuração da 

estrutura do livro, cujo capítulo sobre a temporalidade fica localizado dentro da Segunda 

Parte, destinada ao ser-Para-si, e vem logo após o capítulo sobre as estruturas imediatas do 

Para-si. E útil também para a compreensão do próprio “método” 39 utilizado pelo autor que, 

como fica claro a partir do estudo da temporalidade, não pode ser pensado de forma separada, 

mas como uma espécie de movimento entre fenomenologia e ontologia.  

O Tempo é central em SN porque ele é o que verdadeiramente separa o Para-si do Em-

si. O Para-si só pode existir sob a forma temporal e é ele que leva a multiplicidade ao mundo, 

já que o Em-si não pode ser mais de um ser, sendo pura e simplesmente o que é.  
O Em-si não é diverso, não é multiplicidade e, para que receba a 
multiplicidade como característica de se ser-no-meio-do-mundo, é necessário 
o surgimento de um ser que seja presente simultaneamente a cada Em-si 
isolado em sua identidade. É pela realidade humana que a multiplicidade vem 
ao mundo [...]. (SARTRE, 2013a, p. 192) 
 

 O Para-si é o único que pode existir nas três dimensões temporais. A distância que o 

separa de si é o nada e ele se projeta em cada uma dessas dimensões em busca dessa 

identificação com esse si, embora fadado ao fracasso em sua busca. O Passado é a facticidade 

do Para-si, é o seu fundo de ser que tem sempre de ultrapassá-lo. “O Passado é [...] uma 

estrutura necessária do Para-si, porque o Para-si não pode existir a não ser como um 

transcender nadificador, e esse transcender requer um ultrapassado.” (SARTRE, 2013a, p. 

194). No Presente o Para-si capta-se como falta, pois nunca é si, sempre está atrás ou adiante. 

No Futuro o Para-si sempre tenta captar o si, mas ele sempre está a frente e escapa-lhe. Como 

se nadifica nas três dimensões temporais, a temporalidade é o modo de ser do Para-si: 
Assim, a temporalidade não é um tempo universal que contenha todos os seres e, em 
particular, as realidades humanas. Não é tampouco uma lei de desenvolvimento que se 
imponha de fora ao ser. Também não é o ser, mas sim a intraestrutura de ser que é sua 
própria nadificação, ou seja, o modo de ser próprio do ser-Para-si. O Para-si é o ser 

                                                           
39 Frequentemente Sartre se refere à “ontologia fenomenológica” como um método, tanto no capítulo sobre a 
temporalidade quanto no da psicanálise existencial. Cf. WELTMAN, Michelle. Ontologia fenomenológica e 
liberdade em O ser e o nada de Jean-Paul Sartre. Dissertação de mestrado defendida na Universidade de São 
Paulo (USP), no ano de 2009, p. 49. 
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que tem-de-ser seu ser na forma diaspórica da temporalidade. (SARTRE, 2013a, 
p.199) 40 
 

  Da temporalidade, o futuro é o momento crucial pois é em sua direção que caminha o 

Para-si. Como vimos, enquanto Passado o Para-si se equipara ao Em-si, ele é o dado, é o que 

tem-de-ser à maneira do era, como as próprias coisas do mundo: “Sendo ele próprio Em-si, 

caiu no meio do mundo. Aquilo que tenho de ser eu o sou como presença ao mundo que não 

sou, mas aquilo que eu era, eu o era no meio do mundo, à maneira das coisas, à título de 

existente intramundano.” (2013a, p. 203) Todavia, o Passado não pode determinar o que eu 

sou, mas o que eu era, pois estando no passado o Para-si transforma-se em objeto no meio do 

mundo, em um Em-si, mas é um Em-si passado em um mundo passado. O Para-si presente se 

volta para o futuro, em direção a um porvir. “No passado, o mundo me enclausura e eu me 

perco no determinismo universal, mas transcendo radicalmente meu passado rumo ao porvir, 

na própria medida que eu ‘o era’.” (2013a, p. 204) 

 Na verdade, é o futuro que dá significado ao passado, é ele que lhe atribui força e 

importância, ou não. É essa a chave de leitura para a compreensão da relação entre a 

temporalidade e a liberdade, pois sendo o futuro o que determina e qualifica o passado, pode-

se concluir que em nenhum momento o Para-si poderia se esconder em seu passado ou buscar 

justificativas nele. O homem é condenado a ser livre porque o seu passado é o que ele era, e 

não pode limitar ou determinar o homem. O que deve realmente importar é o futuro, pois ele 

dará ou não significado e importância ao passado do para-si. É o projeto de cada um em 

direção ao futuro que dá sentido ao passado: 
Assim, todo meu passado está aí, insistente, urgente, imperioso; mas escolho 
seu sentido e as ordens que me dá pelo próprio projeto de meu fim. [...] A 
premência do passado vem do futuro. [...] É o futuro que decide se o passado 
está vivo ou morto. (SARTRE, 2013a, p. 613) 
 

É o futuro, portanto, que confere o valor ou sentido ao passado e é ele que importa 

dentro de uma concepção de liberdade do homem. Se para o projeto pretendido por mim meus 

compromissos assumidos no passado não tiveram relevância, logo meu passado não terá peso 

em minhas escolhas, atitudes ou modo de vida. O passado só terá importância se o projeto de 

futuro do Para-si conferir-lhe algum.  
Isso porque a única força do passado lhe vem do futuro: qualquer que seja a 
maneira como vivo ou avalio meu passado, só posso fazê-lo à luz de um 
projeto de mim sobre um futuro. Assim, a ordem de minhas escolhas do 
porvir determinará uma ordem de meu passado, e tal ordem nada terá de 
cronológica. (SARTRE, 2013a, p. 614) 

                                                           
40 Sobre a expressão “diaspórica” o autor explica a analogia: “No mundo antigo, a profunda coesão e a dispersão 
do povo judeu era designada como ‘diáspora’. É a palavra que nos servirá para designar o modo de ser do Para-
si: diaspórico.” (2013a, p. 192) 
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 Sobre a prevalência do futuro em relação ao passado e ao presente, Mendonça nos 

explica que isso decorre de uma leitura levada ao extremo do Dasein heideggeriano, em que 

ao invés do Para-si ser voltado para a morte, ele é o escape, a possibilidade de superação de 

sua tragicidade. Segundo a autora,  
o que em Ser e Tempo não é senão destino sombrio e “decadência”, em EN 
torna-se aposta esperançosa no futuro. Esperança diante de uma 
temporalidade que se constitui como tal porque, enquanto “changement” [...] 
supera a duração, a repetição, o permanente, o idêntico. (MENDONÇA, 
2001, p. 131) 
 

Isso se dá porque, como vimos, o passado é recriado pelo futuro e é a liberdade a 

instância possibilizadora de tal ressignificação do passado pelo futuro. A temporalidade pode, 

portanto, “curar” o que dantes fora fatalismo e destino trágico. Para fugir de tal fatalismo e 

entender melhor como o homem pode dar novo significado ao seu passado e construir seu 

futuro é preciso que compreendamos o que é a liberdade para Sartre, como ela é vinculada ao 

Para-si e como se faz pela ação, de acordo com um projeto e numa determinada situação, não 

sendo um conceito abstrato ou metafísico. 
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4 LIBERDADE EM O SER E O NADA 

 

4.1 “A condição primordial da ação é a liberdade”  

A quarta parte de SN é destinada ao “estudo da ação em geral e das relações essenciais 

entre o fazer, o ser e o ter”, sendo estas as categorias cardeais da realidade humana 

(SARTRE, 2013a, p. 535). O intuito de seu estudo é, a partir da ontologia, descobrir qual 

dessas categorias constitui o valor que deve ser seguido pelo homem para que aja moralmente. 

Se a moral tradicionalmente preocupou-se em mostrar qual o melhor meio de ser, a partir de 

Kant a preocupação voltou-se para o fazer:  
O objetivo da moral foi por longo tempo prover o homem com o meio de ser. 
[...] Mas, se o ser do homem há de reabsorver-se na sucessão de seus atos, a 
meta da moral já não será elevar o homem a uma dignidade ontológica 
superior. Nesse sentido, a moral kantiana é o primeiro grande sistema ético 
que substitui o ser pelo fazer como valor supremo da ação. (SARTRE, 2013a, 
p. 535) 
 

 Com esse intuito, qual seja, o de indicar qual das três categorias deve ser tida como 

valor supremo  das atividades humanas, Sartre dá início às análises do ser, do fazer e do ter. 

Iniciando pela liberdade, tema do primeiro capítulo da quarta parte, esclarece de pronto a 

ideia de ação, uma vez que “a condição primordial da ação é a liberdade” (SARTRE, 2013a, 

p.536). Para Sartre, a ação implica em uma mudança no mundo, e o agir com vistas a essa 

mudança é intencional, ou seja, possui finalidades previstas por quem realizou o ato. O 

projeto da ação é consciente de suas consequências ou, pelo menos, de parte delas, já que nem 

sempre se pode prever todas elas. 
Agir é modificar a figura do mundo, é dispor de meios com vistas a um fim, é 
produzir um complexo instrumental e organizado de tal ordem que, por uma 
série de encadeamentos e conexões, a modificação efetuada em um dos elos 
acarrete modificações em toda a série e, para finalizar, produza um resultado 
previsto. [...] convém observar, antes de tudo, que uma ação é por princípio 
intencional. (SARTRE, 2013a, p. 536). 
 

 Aqui cabe, todavia, uma observação relacionada aos resultados das ações. Se eles são 

premeditados, conscientes ou – utilizando o termo mais adequado –, intencionais, não quer 

dizer que todos eles sejam previstos pelo autor da ação. Muitas vezes um indivíduo toma 

determinadas atitudes mas não sabia de suas consequências e por isso o que realizou não 

constitui uma ação.  
O fumante desastrado que, por negligência, fez explodir uma fábrica de 
pólvora não agiu. Ao contrário, o operário que, encarregado de dinamitar 
uma pedreira, obedeceu às ordens dadas, agiu quando provocou a explosão 
prevista: sabia, com efeito, o que fazia, ou, se preferirmos, realizava 
intencionalmente um projeto consciente. (SARTRE, 2013a, p. 536, grifo do 
autor) 
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O segundo ponto a respeito da ação é o reconhecimento de que toda ação implica uma 

falta, uma negatividade. Deve-se admitir que há uma falta no mundo para que se principie 

uma ação visando modificar tal negatividade ou suprimir determinada falta. Mas o que levaria 

uma pessoa a agir dentro de uma situação dada não é a situação mesma, por mais penosa, 

miserável ou ruim que esteja. O que faz o homem agir com fins de modificá-la é pensar que 

ela pode ser de outro modo, é imaginar uma outra situação em que o vivido no presente seja 

inconcebível ou insuportável. Nesse sentido, as palavras do autor são assaz esclarecedoras: 
Não é a rigidez de uma situação ou os sofrimentos que ela impõe que 
constituem motivos para que se conceba outro estado de coisas, no qual tudo 
será melhor para todos; pelo contrário, é a partir do dia em que se pode 
conceber outro estado de coisas que uma luz nova ilumina nossas penúrias e 
sofrimentos e decidimos que são insuportáveis. (SARTRE, 2013a, p. 538, 
grifo do autor) 
 

Para que haja uma modificação da realidade é preciso que o Para-si opere uma dupla 

nadificação: por um lado, ele se distancia do presente tendo em vista uma situação ideal, e aí 

nadifica esse presente; por outro, ao se posicionar na situação atual, vê a situação ideal futura 

como nadificada. Por ser a consciência a responsável por conceber uma situação futura ideal e 

o presente como insuportável, não podemos pensar que o Em-si seja capaz de impor ou operar 

o agir e a mudança. Não é o estado das coisas que determina a consciência, mas a consciência 

que capta, julga e modifica as coisas do mundo. 
1º) Nenhum estado de fato, qualquer que seja (estrutura política ou 
econômica da sociedade, “estado” psicológico etc) é capaz de motivar por si 
mesmo qualquer ato. Pois um ato é uma projeção do Para-si rumo a algo que 
não é, e aquilo que é não pode absolutamente [...] determinar o que não é. 2º) 
Nenhum estado de fato pode determinar a consciência a captá-lo como 
negatividade ou como falta. Melhor ainda, nenhum estado de fato pode 
determinar a consciência a defini-lo e circunscreve-lo [...]. (SARTRE, 2013a, 
p. 539) 
 

 A bem da verdade, “não há estado de fato [...] salvo por meio da potência nadificadora 

do Para-si”. E conclui: “a condição indispensável e fundamental de toda ação é a liberdade do 

ser atuante” (SARTRE, 2013a, p. 539). 

Daí advém seu posicionamento contrário aos deterministas e aos partidários da 

liberdade de indiferença, pois, para Sartre, a discussão de ambos é equivocada desde o início 

por não diferenciarem a consciência do fenômeno natural. Para os indeterministas, todos os 

motivos e móbeis possuem o mesmo peso motivador para uma dada ação, não podendo um 

prevalecer sobre o outro e muitas vezes os mesmos motivos podem levar a diferentes ações. 

Os deterministas, por sua vez, rebatem essa ideia, afirmando que toda ação tem uma origem, 

uma causa que a motivou, porque os deterministas buscam dar permanência aos motivos e 

móbeis, tornando-os coisas, com a finalidade de constituir um contiuum entre motivo, ato e 
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fim. “O sentido profundo do determinismo é estabelecer em nós uma continuidade sem falha 

de existência Em-si.” (SARTRE, 2013a, p. 544) 

Ora, diz Sartre, para ser motivo ou móbil o Para-si tem que conferir-lhes tais sentidos, 

e esse Para-si que confere sentido ao motivo ou ao móbil seria ele próprio motivo destes, o 

que não convém aos deterministas, uma vez que o motivo não pode remeter a outro existente, 

ou seja, a outro motivo.  

O móbil, portanto, só deve ser compreendido a partir da finalidade ao qual se destina, 

o que equivale dizer que é a consciência que reconhece o motivo do ato, de acordo com sua 

intenção. Como nos explica Franklin Leopoldo e Silva, Sartre se contrapõe aos deterministas 

ao defender que  
o ato não é produzido a partir de uma causa; ele é imediatamente vinculado à 
finalidade intencional pela qual é produzido. [...] Quando a consciência 
experimenta um motivo, ela o reconhece implicitamente como um valor ao 
atribuir-lhe a significação de motivo. Só existe motivo quando a consciência 
aceita um motivo na intencionalidade do ato, isto é, quando algo é vivido 
como motivação da ação. (SILVA, 2004, p. 136-137) 
 

O móbil só existe enquanto tal a partir do Para-si que assim o significa de acordo com a 

finalidade a ser alcançada. Esse fim projetado pelo Para-si de acordo com a sua escolha 

intencional revela o mundo que se quer obter e que ainda não existe. 
Se aceito um mísero salário é sem dúvida por medo – e o medo é um móbil. 
Mas é medo de morrer de fome; ou seja, este medo só tem sentido fora de si, 
em um fim posicionado idealmente, que é a conservação de uma vida que 
apreendo como “em perigo”. E este medo, por sua vez, só se compreende em 
relação ao valor que dou implicitamente a esta vida. (SARTRE, 2013a, p. 
540-541, grifo do autor) 
 

Se pensarmos o ato dentro das relações de temporalidade, podemos compreender que 

assim como o futuro ilumina o presente e o passado, é o conjunto dos projetos do Para-si, do 

ser que “não é”, que confere estrutura de móbil ao móbil. 
O ato é a ser realizado no futuro e enquanto tal é um fim; é ao mesmo tempo 
o motivo pelo qual pretendo realizá-lo e assim a finalidade torna-se motivo 
que me impulsiona a partir do meu passado; e o presente é o momento de 
surgimento do ato. [...] É por ser o para-si projeto, isto é, principalmente 
futuro, que esse futuro pode ser motivo, isto é, ocorrer como passado, mas 
nunca como causa do ato. (SILVA, 2004, p. 137, grifo do autor) 
 

De acordo com o que apresentamos no capítulo anterior, no item sobre a 

temporalidade, o Para-si é projeto e, portanto, é sobretudo futuro que ilumina passado e 

presente de acordo com o fim que projeta. É o fim que se deseja alcançar que faz com que o 

Para-si signifique o que poderá ser a causa ou o motivo de cada ato. Numa palavra, o Para-si 



69 
 

atribui o valor de motivo ou móbil a um Em-si de acordo com a finalidade que projeta no 

futuro. 41 
Assim como o futuro retorna ao presente e ao passado para iluminá-los, 
também é o conjunto de meus projetos que retrocede para conferir ao móbil 
sua estrutura de móbil. É somente porque escapo ao Em-si nadificando-me 
rumo às minhas possibilidades que este Em-si pode adquirir valor de motivo 
ou móbil. Motivos e móbeis só têm sentido no interior de um conjunto 
projetado que é precisamente um conjunto de não-existentes. (SARTRE, 
2013a, p. 541) 
 

 Para analisar as ações dos sujeitos Sartre se inspira no método psicanalítico, pois este 

compreende que o ato não está fechado em si mesmo ou é uma simples resposta ou 

continuidade de um momento precedente. De acordo com o filósofo, o ato para Freud remete 

a estruturas mais profundas e que para serem devidamente analisadas devem ser avaliadas por 

alguém que está fora das relações de vida do analisado e que irá buscar no passado desse 

sujeito a explicação para seu ato presente. No entanto, deve-se ressaltar que a relação de 

Sartre com o método psicanalítico se limita a uma inspiração, uma vez que é somente em 

parte que concorda com os seus preceitos. Para o autor de SN, é preciso sim compreender o 

ato a partir de estruturas mais profundas e não de determinismos horizontais, que pensam a 

ação como resposta a um evento precedente, por exemplo. Ao contrário, a explicação do 

presente pelo passado deve ser rechaçada, tampouco devem ser desconsideradas as 

significações dadas pelo próprio sujeito do ato, já que é o psicanalista – um ser exterior e de 

análise objetiva – que significa a partir de métodos discursivos o passado do analisado: 
Assim, devemos nos inspirar apenas no método psicanalítico, ou seja, 
devemos tentar extrair as significações de um ato partindo do princípio de 
que toda ação, por mais insignificante que seja, não é simples efeito do estado 
psíquico anterior nem resulta de um determinismo linear [...]. Em lugar de 
compreender o fenômeno considerado a partir do passado, concebemos o ato 
compreensivo um retorno do futuro rumo ao presente. (SARTRE, 2013a, p. 
566) 
  

O Para-si age de acordo com o seu projeto de ser, ou seja, busca satisfazer seu desejo 

de ser totalização de si, de eliminar sua falta constitutiva e tornar-se Em-si sem deixar de ser 

Para-si, tornando-se Em-si-Para-si. É isto o que Sartre chama de “projeto fundamental”, é a 

                                                           
41 Se em nosso trabalho utilizamos motivos e móbeis de forma indiferenciada é porque no fim das contas o autor 
assim se posiciona. Sartre define o motivo como o que é objetivo, a situação concreta ou as coisas de fato: “o 
motivo é objetivo: é o estado de coisas contemporâneo, tal como se revela a uma consciência” (SARTRE, 2013a, 
p. 553). Contudo, esse estado de coisas só pode se revelar a uma consciência, já que é para o Para-si que pode 
haver um mundo. O móbil, comumente considerado como subjetivo, para o filósofo é equivalente ao motivo, 
uma vez que “assim como a consciência tética de algo é consciência (de) si, o móbil nada mais é do que a 
captação do motivo, na medida em que tal captação é consciência (de) si” (SARTRE, 2013a, p. 555). Sendo o 
motivo o objeto do qual temos consciência posicional e o móbil a consciência não posicional (de) si como 
consciência do motivo, ambos são, portanto, correlatos. 
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tentativa do Para-si de ser justificativa de si mesmo, em ser pleno como o Em-si, mas ao 

mesmo tempo ser consciente de si.  

O Para-si é o ser que é para si mesmo sua própria falta de ser. E o ser que 
falta ao Para-si é o Em-si. O Para-si surge como nadificação do Em-si, e tal 
nadificação se define como projeto rumo ao Em-si: entre o Em-si nadificado 
e o Em-si projetado, o Para-si é nada. Assim, o objetivo e o fim da 
nadificação que eu sou é o Em-si. Logo, a realidade humana é desejo de ser 
Em-si. [...] um Em-si que fosse para si mesmo seu próprio fundamento. 
(SARTRE, 2013a, p. 692) 
 

Todas as ações humanas possuem, portanto, esse objetivo de eliminar a falta 

originária. Em cada ato – e assim retomamos o primeiro ponto do início de nosso tópico, o 

qual trata da significação que damos ao mundo – há um valor inerente que foi escolhido a 

partir do projeto original. 

A ação do sujeito, que a realiza a partir de seu projeto original, e que pode ser pensada 

pelo método “psicanalítico” 42, não leva ao determinismo, nem condiciona a liberdade, haja 

vista que a todo momento pode ser modificado pelo sujeito. O exemplo dado pelo filósofo é 

bastante esclarecedor, sobretudo por rebater uma das principais objeções do senso comum 

contra a defesa da liberdade. Sartre apresenta o caso de um homem que numa excursão desiste 

da caminhada antes do fim, mesmo sabendo que prejudicará seus companheiros. O que o 

autor chama de senso comum avaliaria a desistência como inevitável por não haver outra 

escolha a ser feita devido à impossibilidade de ir contra razões fisiológicas: esse homem que 

desistiu da caminhada não seria livre para poder continuar porque seu corpo assim não 

permite. Para o filósofo, esse posicionamento não é válido porque a fadiga em si não pode ser 

fator decisivo na escolha do sujeito em parar, sendo ela, na verdade, a consciência reflexiva 

da fadiga, e é esta consciência que poderá considerá-la como suportável ou não. 
Ou seja, uma consciência reflexiva se dirige a minha fadiga para vivê-la e 
para conferir-lhe um valor e uma relação prática comigo. É somente nesse 
plano que a fadiga me aparecerá como suportável ou intolerável. Nunca, em 
si mesmo, a fadiga será nada disso, mas é o Para-si reflexivo que, ao surgir, 
padece a fadiga como intolerável. (SARTRE, 2013a, p. 561) 
 

Outro companheiro de excursão pode percebê-la como motivação para continuar sua 

caminhada, por exemplo. 
Com efeito, se interrogo um de meus companheiros, ele me explicará que 
está cansado, é claro, mas que ama sua fadiga: entrega-se a ela como a um 
banho; ela lhe parece, de certo modo, o instrumento privilegiado para 
descobrir o mundo que o rodeia [...]. Enfim, a sensação de esforço, para ele, é 
a do cansaço vencido. [...] a fadiga de meu companheiro é vivida em um 
projeto mais vasto de entrega confiante à natureza, de paixão consentida para 

                                                           
42 As aspas são para indicar o modo diferenciado com que Sartre se apropria do método, conforme explicitamos 
no parágrafo precedente.  
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que esta exista na plenitude, e, ao mesmo tempo, de dominação suave e de 
apropriação. É somente no e por esse projeto que a fadiga poderá ser 
compreendida e terá uma significação para ele. (SARTRE, 2013a, p. 562) 
 

A escolha de parar ou de continuar depende, portanto, do projeto inicial que cada 

indivíduo elabora para si e que pode, a cada instante, ser modificado, assim como no exemplo 

dado, um participante da excursão desistiu de continuar, modificando assim seu projeto na 

metade do caminho. Portanto, o projeto inicial é ao mesmo tempo contingente e injustificável. 
Esse possível – parar – só adquire em teoria seu sentido na e pela hierarquia 
dos possíveis que sou, a partir do possível último e inicial. Não significa que 
eu deva necessariamente parar, mas apenas que só posso negar-me a parar 
através de uma conversão radical de meu ser-no-mundo, ou seja, por uma 
brusca metamorfose de meu projeto inicial, isto é, por outra escolha de mim 
mesmo e de meus fins. (SARTRE, 2013a, p. 572, grifos do autor) 

 

 Como não são determinados pelos fatos ou pelo seu passado, os sujeitos não possuem 

uma essência, transcendendo sua factualidade. Novamente retomamos a ideia defendida por 

Sartre de que é o Para-si que significa, que dá valor de motivos e móveis às ações que escolhe 

realizar. Retomando a explicação de Franklin Leopoldo e Silva, é “justamente porque o para-

si transcende a factualidade, a liberdade relaciona-se mais com o valor e significação do que 

com os fatos. Estar sempre adiante de si significa precisamente nunca se constituir 

essencialmente” (SILVA, 2004, p. 138). 

 Ao escolhermos a significação que damos às coisas do mundo estamos escolhendo ao 

mesmo tempo nós mesmos e o mundo no qual vivemos. O valor que dou a essas coisas nada 

mais é do que o esboço de minha imagem, de minha escolha. O mundo é, por isso, a imagem 

do que somos porque o escolhemos à nossa imagem.  

Com efeito, é transcendendo-o [o mundo] rumo a nós mesmos que o fazemos 
aparecer tal como é. Escolhemos o mundo – não em sua contextura Em-si, 
mas em sua significação – escolhendo a nós mesmos. Pois a negação interna, 
pela qual, ao negar que somos o mundo, fazemo-lo aparecer enquanto 
mundo, só pode existir se for ao mesmo tempo projeção rumo a um possível. 
(SARTRE, 2013a, p. 572) 

E ainda, além de sermos escolha de nós e do mundo no qual vivemos, temos plena 

consciência disso, o que se traduz no duplo “sentimento” de angústia e de responsabilidade 

que constituem a “qualidade de nossa consciência na medida em que esta é pura e simples 

liberdade” (SARTRE, 2013a, p. 572). Como nosso projeto inicial pode ser sempre 

modificado, essa “perpétua modificabilidade” gera uma angústia e esta faz manifestar a 

liberdade à nossa consciência. É também através da angústia que percebemos que o passado 

não justifica meu presente ou meus projetos de futuro. Nossa escolha é injustificável porque 
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nós reconhecemos a contingência absoluta de nosso ser e sabemos que seremos sempre 

comprometidos com nossa escolha, porque sabemos que podemos mudá-la sempre. Ela é 

absoluta, porque universal. Daí sua fragilidade.  

Quando dissemos que nós escolhemos a nós mesmos e o mundo em que vivemos é 

importante perceber que a escolha é aqui central para a compreensão da liberdade, já que para 

Sartre ser livre é ser livre para escolher: “O conceito técnico e filosófico de liberdade, o único 

que consideramos aqui, significa somente: autonomia de escolha” (SARTRE, 2013a, p. 595). 

Mas essa escolha deve se concretizar como liberdade através do ato, além do que é 

pressuposto que existam resistências para ela se fazer liberdade.  

Em primeiro lugar, a escolha implica em um fazer, ou pelo menos em um início de 

ação, para se concretizar enquanto liberdade, o que não equivale afirmar que o fim almejado 

pelo sujeito tenha que ser alcançado plenamente, mas que o sujeito deve ao menos principiar a 

ação pretendida a partir de sua escolha, a fim de não se confundir com o sonho ou o desejo. O 

exemplo que dá é o de um prisioneiro que deseja se libertar mas que não consegue sair da 

prisão, embora possa ser sempre livre para desejar sua saída e para tentar escapar, mesmo que 

não consiga no final das contas. O que importa nesse caso, portanto, é que mesmo não 

conseguindo escapar, o prisioneiro pode sempre querer fugir e principiar sua ação de fuga. 

(SARTRE, 2013a, p. 595) 

Em segundo lugar, ao mesmo tempo em que é a nossa liberdade que qualifica as coisas 

do mundo enquanto motivos, móbeis e resistentes – como falávamos anteriormente – é 

preciso que haja esse mundo de existentes reais para que a liberdade possa surgir enquanto tal. 

Sem os resistentes a liberdade seria vazia e sem significado. Ora, basta pensar que para 

escolher realizar algo é preciso que se tenha algo a realizar, e para que a projeção seja 

diferente do fim que se deseja realizar este precisa se distinguir do dado. 

De sorte que as resistências que a liberdade desvela no existente, longe de 
constituir um perigo para ela, nada mais fazem do que permitir-lhe surgir 
como liberdade. Só pode haver Para-si livre enquanto comprometido em um 
mundo resistente. Fora deste comprometimento, as noções de liberdade, 
determinismo e necessidade perdem inclusive seu sentido. (2013a, p. 595)  

Eis, pois, o “paradoxo da liberdade” em Sartre: “não há liberdade a não ser em 

situação, e não há situação a não ser pela liberdade” (2013a, p. 602). A própria definição que 

o autor dá de situação nos indica seu paradoxo, uma vez que ela resulta da junção da 

contingência do Em-si com a liberdade: “A situação, produto comum da contingência do Em-
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si e da liberdade, é um fenômeno ambíguo, no qual é impossível ao Para-si discernir a 

contribuição da liberdade e a do existente em bruto” (SARTRE, 2013a, p. 600). 

No entanto, ao passo que a situação é esse “produto comum” do Em-si e da liberdade, 

retornamos ao pensamento de que ela não pode ser constrangida pelo dado justamente porque 

é ela a responsável por significá-lo, enquanto que o dado existe independente da significação 

que damos a ele, sendo indiferente a nós. 43   

A liberdade constitui o âmbito no qual os Em-sis, indiferentes além do que, 
irão revelar-se como resistências, mas também seu próprio projeto, em geral, 
é projeto de fazer em um mundo resistente, através da vitória sobre suas 
resistências. (SARTRE, 2013a, p. 623) 

Se a situação é produto da liberdade e do Em-si, embora saibamos que um não limite o 

outro, é preciso que compreendamos melhor tal relação, assim como faz Sartre ao discutir as 

diferentes “estruturas de situação”. 

4.2 Liberdade e situação 

Contra a tese da liberdade, o “senso comum” – o que nosso autor chama de “senso 

comum” – argumenta que o homem não pode ser totalmente indeterminado, desvinculado da 

sua terra, sua classe ou sua raça. Essa facticidade não deve ser interpretada como limite à 

nossa liberdade, pelo contrário, os resistentes ou as adversidades são o que tornam possível 

minha liberdade de forma concreta. De acordo com suas palavras, “as resistências que a 

liberdade desvela no existente, longe de constituir um perigo para ela, nada mais fazem com 

que permitir-lhe surgir como liberdade. Só pode haver Para-si livre enquanto comprometido 

em um mundo existente” (SARTRE, 2013a, p. 595). Isso se dá porque as “coisas em bruto” só 

podem se constituir enquanto adversárias ou auxiliares à nossa ação pela própria liberdade, 

pela moldura que esta dá aos objetos de acordo com os fins a que ela se propõe.  

Em si mesmo – se for sequer possível imaginar o que ele é em si mesmo – o 
rochedo é neutro, ou seja, espera ser iluminado por um fim de modo a se 
manifestar como adversário ou auxiliar. [...] Mesmo se o rochedo se revela 
como “muito difícil de escalar” e temos de desistir da escalada, observemos 
que ele só se revela desse modo por ter sido originalmente captado como 
“escalável”; portanto, é nossa liberdade que constitui os limites que irá 
encontrar depois. (SARTRE, 2013a, p. 593-594) 

                                                           
43 A respeito disso, Weltman nos explica que: “É por isso que., embora não haja liberdade sem o dado, este não 
pode constranger a liberdade, determina-la num sentido causal, como se o fenômeno precedente determinasse o 
consequente. As coisas estão lá, não são obstáculos a priori, mas absolutamente indiferentes a nós e são 
apreendidas como resistências apenas graças a nossos projetos.” (2010, p. 99) 
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Portanto, o dado, ou seja, o “Em-si nadificado pelo Para-si”, não determina o Para-si, 

pois é este que o determina enquanto resistência ou ajuda de acordo com seu projeto original. 

Em contrapartida, pelo caráter ambíguo da situação, também só é possível qualificar o dado 

enquanto resistente ou não se ele for assim passível de classificação. Em outras palavras, a 

situação é fruto da liberdade e do Em-si contingente, o que quer dizer que a liberdade 

qualifica o dado ao mesmo tempo que este não se deixa modificar-se em si mesmo. Voltando 

ao exemplo do rochedo, ele só pode aparecer como difícil ou fácil para se escalar diante do 

meu ser no mundo e seu projeto de escalada. Para um viajante cujo objetivo é encontrar belas 

paisagens aquele rochedo encontrar-se-á em outro tipo de relação com o Para-si, podendo ser 

percebido como feio ou bonito, por exemplo. Por outro lado, “minha liberdade não pode 

decidir se o rochedo ‘a escalar’ irá servir ou não à escalada. Isso faz parte do ser em bruto do 

rochedo” (SARTRE, 2013a, p. 600). 

O dado em si mesmo, como resistência ou como ajuda, só se revela à luz da 
liberdade projetante. Mas a liberdade projetante organiza uma iluminação de 
tal ordem que o Em-si se mostra como é, ou seja, resistente ou favorável, 
ficando bem entendido que a resistência do dado não é diretamente 
admissível como qualidade Em-si do dado, mas somente como indicação, 
através de uma livre iluminação [...]. o coeficiente de adversidade do dado 
jamais é simples relação com minha liberdade enquanto puro brotar 
nadificador: é relação iluminada pela liberdade entre o datum que é o rochedo 
e o datum que minha liberdade tem de ser. (SARTRE, 2013a, p. 601) 

Ao analisar essa questão da resistência do dado em SN, Cristina Dinis Mendonça nos 

explica que o tema surgiu na obra a partir da junção das leituras de Hegel (não diretamente, 

mas por via de Kojève), Heidegger e Malraux. Dos estudos feitos por Kojève da 

Fenomenologia do espírito, de Hegel, Sartre apreendeu a ideia de que “o real é aquilo que 

resiste” (KOJÈVE, apud MENDONÇA, 2001, P. 81). Já em Ser e tempo, sendo a realidade 

resistente, é a resistência que caracteriza o mundo externo. O “fio literário”, responsável pela 

inovação do pensamento acerca do resistente no ensaio de ontologia fenomenológica, vem de 

Malraux, que vincula a resistência ao caráter de luta do Para-si contra a situação que vive. Em 

sua leitura da obra sartriana, a autora conclui que “a liberdade é conquistada na luta – uma 

luta dramática de resistência contra o estado de coisas vigente (estado de não-liberdade, de 

alienação)”. (MENDONÇA, 2001, p.84) 

Da análise das relações entre os resistentes e o Para-si surge o paradoxo da liberdade: 

“não há liberdade a não ser em situação, e não há situação a não ser em liberdade” (SARTRE, 

2013a, p. 602). Ou seja, os obstáculos e as resistências são encontrados a todo momento pela 

liberdade, mas eles só possuem sentido na e pela liberdade de escolha. As manifestações do 
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dado, que podem ser meu lugar, meu corpo, meu passado, meus arredores ou meu Próximo, 

não são determinantes para meu projeto, apesar de poderem ser resistentes a ele, como vimos 

falando até agora. Assim como faz o filósofo, será necessário que analisemos brevemente 

essas “estruturas da situação” para que possamos compreender de maneira mais ampla como 

se dá essas resistências. 

Em relação ao Meu lugar, começaremos esclarecendo que ele deve ser pensado não 

apenas como o espaço que habitamos, mas também os objetos que nos circundam. Em 

seguida, a questão do lugar deve ser percebida a partir da seguinte antinomia: se por um lado 

nascemos num espaço determinado e estamos circundados por objetos dispostos de uma 

determinada forma, a qual não fomos nós que escolhemos, ou seja, “antes de tudo, existo meu 

lugar, sem escolher, também sem necessidade, como puro fato absoluto de meu ser-aí” 

(SARTRE, 2013a, p. 604), por outro lado, o lugar é uma relação comigo, posto que só há 

espaço para a realidade humana. Dessa relação resulta a ideia de que posso existir meu lugar, 

que eu posso ser aí, mas também que posso ser lá. É o fim projetado pelo Para-si que escolhe 

a localização e significação. “Estar no lugar é, antes de tudo, estar longe de... ou perto de... – 

ou seja, o lugar está dotado de sentido em relação a certo ser ainda não existente que se quer 

alcançar” (SARTRE, 2013a, p. 606). A facticidade da minha situação só pode ser 

compreendida, portanto, à luz de um fim no futuro que pretendo alcançar. Dessa forma, 

assumindo meu lugar e dotando-o de significado enquanto meu, assumo também a 

responsabilidade para com ele. 

A questão do Meu passado encontra-se no mesmo nível de discussão: é sabido que 

todos temos um passado, bem como um lugar ou um arredor, mas para tê-los precisamos 

estabelecer um vínculo entre eles e minha situação presente. O Passado, para ser meu e não 

apenas um passado qualquer, deve ser conservado de acordo com meu projeto de futuro. 

Pois bem: a significação do passado acha-se estreitamente dependente de 
meu projeto presente. Não significa, de forma alguma, que eu possa variar 
conforme meus caprichos o sentido de meus atos anteriores, mas sim que, 
muito pelo contrário, o projeto fundamental que sou decide absolutamente 
acerca da significação que possa ter para mim e para os outros o passado que 
tenho-de-ser. Com efeito, só eu posso decidir a cada momento o valor do 
passado. (SARTRE, 2013a, p. 612, grifo do autor) 

Assim também é a relação que estabeleço com Meus arredores, pois é a minha 

liberdade que faz com que haja as coisas, ao passo que estas são independentes de minha 

liberdade: “o projeto de minha liberdade nada agrega; faz com que haja coisas, ou seja, 
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precisamente, realidades dotadas de um coeficiente de adversidade e de utilizabilidade” 

(SARTRE, 2013a, p. 625). 

De todas as “estruturas de situação” apresentadas e problematizadas por Sartre, a que 

dedica mais atenção – e isso não sem razão – é a que diz respeito ao Outro. Isso porque é o 

Outro o complexificador de minhas relações com o mundo, já que ele interfere nas 

significações que dou às coisas e nas significações que são dadas a mim enquanto ser-Para-

Outro. Para Sartre, há três “categorias de realidade” que podem constituir a situação concreta, 

quais sejam, “os utensílios já significantes (a estação, o sinal da ferrovia, a obra de arte [...]), a 

significação que descubro como sendo já minha (minha nacionalidade, minha raça, meu 

aspecto físico), e, por último, o Outro como centro de referência ao qual tais significações 

remetem” (2013a, p. 626, grifo do autor). Destas, as duas últimas relacionam-se diretamente 

ao Outro por ser ele a referência para as significações que já são minhas.  

Posto isso, poder-se-ia pensar que o mundo me é imposto tal como é a partir das 

significações dadas a ele pelo Outro, e eu não posso escolhê-lo a partir de minha 

espontaneidade, das próprias significações que lhe dou, mas sim a partir do fato da existência 

das significações que o Outro dá ao mundo. Essa característica da facticidade é o que Sartre 

chama de “existência-no-mundo-em-presença-dos-outros”. O que quer dizer que a existência 

do sujeito no mundo envolve tanto os Em-sis que já estão aí quanto as técnicas que o Para-si e 

também o Outro utilizam para apreender o mundo. As técnicas utilizadas pelo Outro não são 

escolhidas por mim, mas conferem significações ao mundo ao qual pertenço. “Não somente 

estou arremessado frente ao existente em bruto: estou jogado em um mundo operário, francês, 

lorenense ou sulista, que me oferece suas significações sem que eu nada tenha feito para 

descobri-las.” (SARTRE, 2013a, p. 231) 

Como é possível, portanto, que o Para-si seja livre se está em um mundo significado 

pelo Outro e cujas significações não são fruto de sua escolha? Sartre não nega esse fato, mas 

ao contrário, ele reafirma tal condição do homem, e é ela o que chama de situação, mas que, 

como vimos até então, não constitui limite à liberdade. 

[...] não pretendemos apresentar o Para-si como livre fundamento de meu ser: 
o Para-si é livre, mas em condição, e é essa relação entre a condição e a 
liberdade que queremos precisar com o nome situação. Com efeito, o que 
acabamos de estabelecer não é senão uma parte da realidade. Mostramos que 
a existência de significações que não emanam do Para-si não poderia 
constituir um limite externo à liberdade deste. (SARTRE, 2013a, p. 637, grifo 
do autor) 
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Numa palavra, quando o Para-si surge já existe um mundo independente dele, mas é a 

partir dessas circunstâncias que ele se escolhe, “é nesse mundo mesmo que o Para-si deve ser 

livre”, “isso porque ser livre não é escolher o mundo histórico onde surgimos [...], mas 

escolher a si mesmo no mundo, não importa qual seja” (SARTRE, 2013a, p. 638 e 640, grifo 

do autor). 

A existência do Outro no mundo é, todavia, um limite real à minha liberdade uma vez 

que ele me imprime uma maneira de ser que não foi fundamentada pela minha liberdade. Aos 

olhos do Outro eu me torno um Outro-objeto e minha situação se objetifica para ele, o que me 

torna um ser alienável, ou seja, eu existo para o Outro como forma Em-si. O Outro transforma 

minha situação em uma forma objetiva, fazendo com que ela se limite e se aliene; também o 

Outro limita meu ser ao transformar meu ser-Para-si em ser-Para-Outro. 

O verdadeiro limite à minha liberdade está pura e simplesmente no próprio 
fato de que um Outro me capta como Outro-objeto, e também no fato, 
corolário do anterior, de que minha situação deixa de ser situação para o 
Outro e torna-se forma objetiva, na qual existo à título de estrutura objetiva. 
(SARTRE, 2013a, p. 643) 

É pelo fato do Outro existir no mundo que minha existência possui um lado de fora, que 

confere à minha liberdade uma dimensão de alienação. 

[...] pelo fato de existência do Outro, existo em uma situação que tem um 
lado de fora, e que, por esse mesmo fato, possui uma dimensão de alienação 
que não posso remover de forma alguma, do mesmo modo como não posso 
agir diretamente sobre ela. Esse limite à minha liberdade, como se vê, é 
colocado pela pura e simples existência do outro. (SARTRE, 2013a, p. 644) 

  A alienação é o caráter da situação que torna meu Para-si um “ser-fora-para-o-Outro”, 

e não podemos fugir desse caráter por estarmos sempre em situação e pela alienação ser “um 

caráter essencial de toda situação em geral” (SARTRE, 2013a, p. 644). Portanto, não é que 

essa característica da situação em geral seja um “obstáculo frontal” para a liberdade, mas sim 

porque é uma espécie de fragilidade da liberdade que faz com que ela sempre tenha uma face 

não escolhida por ela mesma, mas pelo Outro, sendo este seu caráter alienável. Como nos 

explica Sartre, “vir ao mundo como liberdade frente aos outros é vir ao mundo como 

alienável” (SARTRE, 2013a, p. 645). 

 A liberdade é limitada internamente por sua contingência e por sua facticidade, e 

externamente é limitada pelo Outro. Internamente, porque sabemos que ela não é seu próprio 

fundamento, nós não escolhemos ser livres, como está posto na mais famosa sentença 

sartriana “estamos condenados à liberdade”, não podemos deixar de ser livres – eis sua 
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facticidade –, assim como nossa liberdade não pode não existir – eis sua contingência. 

Externamente é limitada pela liberdade do Outro uma vez que este a apreende de maneira 

livre, de acordo com seus fins e não com os meus: 

Assim em qualquer plano em que nos coloquemos, os únicos limites que uma 
liberdade encontra, ela os encontra na liberdade. [...] e sua limitação provém, 
como finitude interna, do fato de que ela não pode não ser liberdade, ou seja, 
de que se condena a ser livre; e como finitude externa, do fato de que, sendo 
liberdade, ela existe para outras liberdades, as quais a apreendem livremente, 
à luz de seus próprios fins. (SARTRE, 2013a, p. 644) 

Por fim, resta ainda a última estrutura da situação colocada por Sartre em SN, qual 

seja, a morte. Para quem conhece a obra do filósofo não resta dúvida que há aí um intenso 

debate com Heidegger, já que para este o Dasein é um Ser-para-a-morte. De acordo com o 

francês, se a realidade humana é vista desta forma, a morte é a todo momento iminente aos 

nossos projetos por sua aparição ser sempre passível do acaso, excluindo assim todos os meus 

possíveis. A morte é nadificação de minhas possibilidades, ela é “uma nadificação sempre 

possível de meus possíveis e que está fora de meus possíveis” (SARTRE, 2013a, p. 658). 

Numa palavra, a morte me é sempre possível embora ponha fim aos meus possíveis. 

Se a realidade humana é encarada como uma longa espera, por ser o Para-si um ser 

que está sempre em busca de seus fins, há de se convir que essa espera procura um termo 

final, procura uma plenitude de ser tal qual o “Em-si-Para-si”, que poria fim à busca do Para-

si. Sendo assim, a morte constituiria o fim da espera e o Para-si não seria mais futuro, ao 

invés disso seria “aquilo que somos tendo sido”. Com a morte a nossa vida teria a “conta 

fechada”, ela daria sentido ao nosso passado e à nossa própria vida inteira.  

Todas essas esperas comportam evidentemente uma referência a um último 
termo que seja esperado sem nada mais esperar. Um repouso que seja ser e 
não mais espera de ser. Toda a série é interrompida nesse último termo, o 
qual, por princípio, jamais é dado e constitui o valor de nosso ser, ou seja, 
evidentemente, uma plenitude do tipo “Em-si-Para-si”. [...] Em uma palavra, 
a conta seria fechada. (SARTRE, 2013a, p. 659 – 660, grifo do autor) 

Todavia, segundo o autor, se é a morte que confere o sentido e o valor à vida, a nossa 

liberdade se anularia, pois a liberdade de escolher e agir que exercemos durante a vida não 

importariam mais. A morte não pode ser a responsável por dar sentido à vida já que é ela que 

lhe suprime o sentido, que põe fim às possibilidades e projetos do sujeito. Sendo o Para-si o 

“ser para o qual o ser está em questão em seu ser”, exigindo assim um porvir para se projetar, 

a morte não poderia fazer parte do Para-si. Neste deve ser considerada a vida, pois é ela que 

possui um sentido suspenso, que lhe é conferido por ela própria, enquanto que a morte já “é 

feita”:  
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[...] a vida determina seu próprio sentido, por que [sic] está sempre em 
suspenso e possui, por essência, um poder de autocrítica e autometamorfose 
que faz com que se defina como um “ainda não” [...]. A vida morta tampouco 
cessa de mudar por ser morta, mas não se faz, é feita. Significa que, para ela, 
os dados estão lançados, e que, daqui por diante, irá sofrer suas mudanças 
sem ser, de forma alguma, responsável por estas. (SARTRE, 2013a, p. 665, 
grifo do autor) 

E ainda, a morte nos aliena porque por ela nós apenas teremos algum sentido para os 

vivos, só existiremos se for para o Outro. 

[...] assim, a morte não somente desarma minhas esperas suprimindo 
definitivamente a espera e deixando no indeterminado a realização dos fins 
que anunciam a mim mesmo aquilo que sou, como também confere um 
sentido do lado de fora a tudo quanto vivo em subjetividade. (SARTRE, 
2013a, p. 667, grifo do autor) 

Contra Heidegger, portanto, Sartre conclui que a morte 

Longe de ser minha possibilidade própria, é um fato contingente que, 
enquanto tal, escapa-me por princípio e pertence originariamente à minha 
facticidade. Eu não poderia descobrir minha morte, nem esperá-la, nem tomar 
uma atitude em relação a ela, visto ser aquilo que se revela como o 
irrevelável, aquilo que desarma todas as esperas e que penetra todas as 
atitudes. [...] A morte é um puro fato, como o nascimento; chega-nos de fora 
e nos transforma em lado de fora puro. (SARTRE, 2013a, p. 668) 

É por isso, por ser um fato contingente, um dado, e não uma possibilidade minha, que 

a morte não pode ser obstáculo à minha liberdade. Como o Para-si assume-a como um limite 

externo de suas possibilidades, ela não pode lhe atingir. “A liberdade que é minha liberdade 

permanece total e infinita; não que a morte não a limite, mas por que a liberdade jamais 

encontra esse limite [...].” (SARTRE, 2013a, p. 671)  

Cristina Dinis Mendonça explica que o Ser-para-a-morte de Heidegger é inconcebível 

para Sartre em SN, uma vez que neste a liberdade é voltada para a ação, para um ativismo que 

se torna nulo diante da condenação à morte do Dasein. Para a autora, tal “renúncia” é fruto da 

radicalização da ideia de escolha em Heidegger, porque a liberdade, mesmo sendo 

determinada pela finitude, “é assunção e criação da finitude” e dentro de minhas escolhas eu 

me faço finito. Mesmo que a realidade humana fosse imortal, ela se tornaria finita ao 

escolher-se humana. Mendonça nos explica que é “por levar às últimas consequências a ideia 

heideggeriana de ‘escolha’ que Sartre pode inverter seu resultado, fazendo da morte domínio 

da contingência, e não mais, como pretendia Ser e Tempo, ‘estrutura ontológica do ser’” 

(MENDONÇA, 2001, p. 85). 
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A liberdade, sendo escolha, se aproximaria mais do homem heroico dos romances de 

Malraux, 44 uma vez que para este a morte nos revelaria com mais força a unicidade da vida, 

evidenciando portanto seu caráter de responsabilidade e levando a um ativismo heroico dos 

sujeitos.  

No interior das análises de EM, o “ser-para-a-morte” heideggeriano o Dasein 
que caminha impotente e solitário para a morte, é metamorfoseado em uta 
heroica pela vida (ou melhor, [...] o herói sartriano, como o de Malraux, faz 
da morte a redenção). O sujeito heroico que está sendo engendrado em EN 
não é “fascinado” pela morte, mas pela vida. (MENDONÇA, 2001, p. 86) 

  

4.3 Liberdade e responsabilidade 

Apesar de não ter publicado oficialmente nenhuma tese sobre o assunto, 45 a liberdade 

em Sartre implica numa ética, já que ela propõe um agir com vistas a um fim e objetiva 

alguma mudança no mundo.  

A ontologia não pode formular 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. (SARTRE, 
2013a, p. 763) 

Cada atividade realizada pelo homem implica numa escolha do mundo e de si a partir 

de seu projeto original. Ao escolher cada ato seu o homem escolhe por todos os outros, pois o 

concebe como o melhor a ser realizado naquele momento, tornando sua escolha universal. 46 

Eis, pois, a dimensão ética presente em cada ação, posto que a busca do Para-si pelo absoluto 

reflete o valor que considera universal. 

É, afinal, o que corresponde ao desejo de ser e à eliminação da falta 
originária. Vê-se de que maneira esse projeto fundamental está presente nos 
atos concretos, isto é, nos projetos singulares: em toda projeção, ao mesmo 
tempo que projeta um modo de ser a partir de uma escolha, o Para-si projeta 
também o valor inerente à escolha feita. Quando o faz, assume-o como 
universal: isto que projeto ser é válido para todos os homens, minha escolha 
institui um valor cujo sentido e radicalidade derivam de que ele é, ipso facto, 
universal. Essa dimensão ético-existencial do valor instituído repercute na 

                                                           
44 Leia-se L’espoir, o qual Sartre toma como romance de maior referência em O ser e o nada, de acordo com 
Mendonça. 
45 O filósofo até principiou a escrita de um livro de tal natureza, do qual restou apenas algumas anotações 
compiladas posteriormente sob o título Cadernos por uma moral, escritas entre 1947 e 1948 mas publicadas 
apenas em 1983.  
46 Em Que é a literatura?, obra estudada em nosso primeiro capítulo, há um debate semelhante em que o autor 
defende que escolhendo a mim mesmo escolho o mundo e o universal, resultando num sentimento de 
responsabilidade. Vale ressaltar que o universal proposto pelo autor não é aquele proposto por Kant, por 
exemplo, mas sim o universal singular. Sobre o assunto, conferir artigo de Bento Prado Júnior intitulado “A 
noção de compreensão na filosofia de Sartre”, constante nas referências bibliográficas. 
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escolha concreta feita a partir dele. O ser que projeto ser é aquele 
absolutamente escolhido, porque não resta nenhum valor maior ou mais 
universal do que o que instituí. (SILVA, 2004, p. 139) 

Assim, se a ação visa suprir alguma falta ou falha objetiva no mundo, e estando o 

Para-si sempre em busca de ser Em-si-para-si, reconhecer tal negatividade e buscar suprimi-la 

implica num caráter de responsabilidade do ser livre que age. E ainda, sendo a realidade 

humana livre para escolher-se a si própria e ao mundo ao seu redor, o homem torna-se 

responsável tanto por ele quanto pelo mundo em que vive. Ser responsável, para Sartre, é ter 

consciência de seus atos e do que eles (ou a falta deles) podem implicar. A responsabilidade 

configura-se desta forma em um caráter opressivo, uma vez que o Para-si é o autor de si e de 

sua realidade, devendo assumi-la “com a consciência orgulhosa de ser o seu autor, pois os 

piores inconvenientes ou as piores ameaças que prometem atingir a minha pessoa só adquirem 

sentido pelo meu projeto; e elas aparecem sobre o fundo de comprometimento que eu sou” 

(SARTRE, 2013a, p. 678). 

Ainda sobre a conotação moral imbricada na noção sartriana de liberdade, evidenciada 

em sua relação com a responsabilidade, o autor afirma que “o homem, estando condenado a 

ser livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e por si 

mesmo enquanto maneira de ser” (SARTRE, 2013a, p. 678). É por essa razão que não se pode 

atribuir a algo ou alguém exterior a responsabilidade pelo estado de coisas atual, muito menos 

se pode justificar suas atitudes através da moral tradicional ou dos costumes, uma vez que só 

cabe ao sujeito que age decidir se irá segui-los ou não. É o próprio sujeito o responsável por si 

e pela realidade em que vive, e a situação só lhe será favorável ou não de acordo com o valor 

que o Para-si lhe atribuir. “Portanto, é insensato pensar em queixar-se, pois nada alheio 

determinou aquilo que sentimos, vivemos ou somos.” (SARTRE, 2013a, p. 678) 

Em contrapartida, nossa responsabilidade absoluta não deve ser encarada como 

resignação, posto que estou sempre à altura do que me acontece, seja individualmente, seja 

enquanto ser humano. 

As mais atrozes situações da guerra, as piores torturas, não criam um estado 
de coisas inumado; não há situação inumana; é somente pelo medo, pela fuga 
e pelo recurso a condutas mágicas que irei determinar o inumano, mas esta 
decisão é humana e tenho de assumir qualquer responsabilidade por ela. 
(SARTRE, 2013a, p. 678, grifo do autor) 

Se o coeficiente de adversidade das coisas é decidido por mim e se sou eu que posso escolher 

se seguirei as normas estabelecidas ou se vou contra elas, criando novas regras morais, em 

uma situação de guerra, por exemplo, posso seguir as ordens do governo e a “tradição 
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patriótica” e escolher guerrear pelo meu país, ou, ao contrário, posso negar minha 

participação, desertar, fugir, ser preso ou até mesmo por fim à minha vida.  

De qualquer modo, trata-se de uma escolha. Essa escolha será reiterada 
depois, continuamente, até o fim da guerra. [...] Portanto, se preferi a guerra à 
morte ou à desonra, tudo se passa com se eu carreasse (sic) inteira 
responsabilidade por esta guerra. (SARTRE, 2013a, p. 679) 

 O exemplo da guerra, que é algumas vezes retomado ao longo de SN, é escolhido por 

ser um caso fácil de se demonstrar como em momentos em que uma decisão deve ser tomada 

sem que aparentemente haja outra escolha, ainda assim o homem é livre para escolher – bem 

como no exemplo do sujeito que abandona seus colegas numa excursão devido à sua exaustão 

física que, como vimos, escolheu significar seu cansaço como empecilho para o 

prosseguimento de sua caminhada, enquanto outro escolheu o cansaço como motivação para 

caminhar. Além desse motivo evidente, a guerra foi o exemplo escolhido também por ser o 

acontecimento presente durante a escrita da obra, como afirmamos há pouco. Quando Sartre 

afirma, citando J. Romains, “na guerra, não há vítimas inocentes”, deixa entrever certa crítica 

aos que concordaram e participaram do confronto, justificando-se seja pela obrigação que 

acreditam ter com seu país (pela ordem do Estado ou pelo senso de patriotismo), seja pelo 

medo ou vergonha de ser repreendido por seus colegas e familiares.  

No final das contas, não existe desculpas ou justificativas para se eximir do papel que 

cada um exerce em cada situação. Se participar da guerra foi a escolha feita, ao mesmo tempo 

se está escolhendo a si, sendo tais escolhas realizadas e ratificadas a cada dia. Daí advém que 

ao lado da primeira fórmula – “na guerra não há vítimas inocentes” – deve-se seguir esta: 

“cada qual tem a guerra que merece”. 

Assim, totalmente livre, indiscernível do período cujo sentido escolhi ser, tão 
profundamente responsável pela guerra como se eu mesmo a houvesse 
declarado, incapaz de viver integrá-la à minha situação, sem comprometer-
me integralmente nessa situação e  sem imprimir nela minha marca, devo ser 
sem remorsos nem pesares, assim como sou sem desculpa, pois, desde o 
instante de meu surgimento ao ser, carrego o peso do mundo totalmente só, 
sem que nada nem ninguém possa aliviá-lo. (SARTRE, 2013a, p. 680, grifo 
do autor) 

Sobre essa relação da liberdade e da responsabilidade com a contingência, Franklin 

Leopoldo e Silva ainda nos lembra que não existem acidentes em uma vida, posto que tudo o 

que acontece a ela é humano, não podendo ser algo “exterior” a ele. É a partir da facticidade 

que escolho e significo minhas escolhas: 

A consequência da liberdade radical é que, embora tudo que me ocorra possa 
ser definido como absoluta contingência ou necessidade de fato, nada do que 
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me ocorre é acidental. Isso quer dizer que, sendo todo acontecimento 
humano, nunca haverá algum ao qual eu me vincule apenas exteriormente. 
No domínio da existência, só haveria o acidental se houvesse o necessário: 
mas o domínio da existência é contingente enquanto tal; toda contingência é 
humana, portanto minha, inteiramente relacionada comigo. (SILVA, 2004, p. 
153, grifo do autor) 

Resta ainda, sobre a responsabilidade, fazer uma breve ressalva. Por não ser 

fundamento de meu ser, não sou responsável por minha responsabilidade, assim como não se 

é livre para deixar de ser livre. Estar abandonado no mundo equivale dizer que sou sem 

justificativa, mas ainda assim responsável por mim e pelo mundo, desamparado, sem auxílio e 

sem possibilidade de fugir de tal conjuntura.  

O Para-si depara-se novamente com a angústia, pois se reconhece responsável por suas 

escolhas de si e do seu entorno, e deve escolher diante de inúmeras possibilidades. O que 

equivale dizer que, além de não ser fundamento de seu ser, nem dos outros seres, o Para-si 

ainda é responsável por lhes conferir sentido: “o Para-si se apreende na angústia, ou seja, 

como um ser que não é fundamento de seu ser, nem do ser do outro, nem dos Em-sis que 

formam o mundo, mas que é coagido a determinar o sentido do ser, nele e por toda parte fora 

dele” (SARTRE, 2013a, p. 681). 

É dentro dessa perspectiva de responsabilidade que integra a liberdade do homem que 

surge o sentimento de angústia, pois ao mesmo tempo que o Para-si não se fundamenta, nem 

fundamenta o mundo, nem os outros Para-sis, ele é responsável por todos estes, pois é quem 

lhes atribui sentido. Essa falta de fundamento que caracteriza o Para-si é denominada por 

Sartre de contingência radical e, se a liberdade é carente desse fundamento, também o é a 

responsabilidade. Ao mesmo tempo que não posso modificar os Em-sis em suas estruturas 

mesmas, eles são minha reponsabilidade por ser minha liberdade que lhes dará sentido: “Nada 

acrescento ao mundo do ponto de vista do ser-em-si; nada constituo em relação às coisas do 

mundo; e, no entanto, ele é minha responsabilidade porque lhe constituo o sentido” (SILVA, 

2004, p. 151).  

É dessa angústia, ou seja, da tomada de consciência de que é o Para-si o responsável 

por significar os Em-sis e os outros Para-sis, que surge nos homens a consciência de que ele é 

um agente moral, que ele é uma “fonte de valor”. É dessa angústia surgida do sentimento de 

total liberdade e responsabilidade do homem que pode surgir uma moral existencialista, uma 

vez que é em cada situação, em cada ato, que o sujeito pode escolher-se e escolher pelo seu 

próprio gênero, elencando valores universais de acordo com seu próprio projeto e rechaçando 
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(ou não) os valores estabelecidos, tidos como absolutos, mas que só os serão se cada 

indivíduo reiterá-los dessa forma. É descobrindo os valores morais como sendo seus e não 

fruto de algo a-histórico ou transcendental que “sua liberdade tomará consciência de si mesma 

e descobrirá, na angústia, como única fonte de valor” (SARTRE, 2013a, p. 764). 

Ao que seria uma moral existencialista Sartre contrapõe a moral do “homem sério”, 

aquela que se pauta nos valores já estabelecidos sócio-historicamente, cujos seguidores se 

valeriam da má-fé, utilizando a justificativa de serem aqueles os valores que lhes são 

tradicionalmente impostos e que eles não poderiam deixar de segui-los. Mas como vimos 

falando até aqui, aceitar ou não tais normas é uma questão de escolha, e é também uma 

escolha decidir se eles são ou não tradicionais. Weltman, ao analisar o que Sartre chama de 

“moral do homem sério”, nos explica que este é o sujeito que “refugiando-se na má-fé, não se 

vê como aquele pelo qual os valores existem, acredita plenamente na existência de valores a 

priori e eternos e transcendentes” (WELTMAN, 2010, p. 104). Esquecendo-se de que é o 

próprio homem, cada um deles e em cada ato seu, o responsável por criar seu ser, o “espírito 

de seriedade”, criador de tal moral, foge de sua realidade humana, como se quisesse se 

transformar em mais uma coisa no mundo.  

Há uma série de valores que ele simplesmente precisa seguir, fugindo do fato 
de que ele é o ser que está em questão para si mesmo, de sua transcendência e 
de que ele apenas segue esses valores porque escolhe segui-los. Fazendo isso, 
ele dá mais realidade ao mundo, ao ser, do que a si mesmo, “demite-se” da 
realidade humana, transformando-se numa coisa no meio do mundo, como 
um rochedo ou uma mesa. (WELTMAN, 2010, p. 105) 

Para tentar se transformar em coisa do mundo e em um ser determinado pelo seu 

exterior, o homem que se vale do “espírito de seriedade” ampara-se na má-fé para assim 

tentar se desfazer ou se esquecer de sua total liberdade e responsabilidade no mundo, 

buscando dessa forma se livrar também da angústia:  

É evidente que o homem sério enterra no fundo de si a consciência de sua 
liberdade; é de má-fé, e sua má-fé visa apresenta-lo aos próprios olhos como 
uma consequência: para ele, tudo é consequência e jamais há princípio; eis 
porque está tão atento às consequências de seus atos (SARTRE, 2013a, p. 
710) 

Na moral existencialista, em contrapartida, o homem se reconhece como criador dos 

valores e reconhece que essa criação é livre e realizada a partir de seus projetos. Ele sabe que 

as coisas e os acontecimentos estão aí e ele não é a origem deles, mas sabe também que é o 

único responsável por lhes conferir sentido e valor. Essa consciência de responsabilidade, 
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todavia, não deve ser encarada com pessimismo, como algumas vezes é caracterizado o 

existencialismo sartriano e sua concepção de liberdade. 

Em O existencialismo é um humanismo, Sartre rebate algumas acusações feitas ao 

existencialismo, em especial as que o vinculavam ao imobilismo e ao pessimismo. Em relação 

ao primeiro ponto, o autor nos diz que os comunistas, por exemplo, acreditavam que os 

existencialistas defendiam uma filosofia idealista e contemplativa, sem vínculo com o mundo 

histórico e partindo apenas da subjetividade humana. 

Em primeiro lugar, acusaram-no de incitar as pessoas a permanecerem no 
imobilismo do desespero; todos os caminhos estando vedados, seria 
necessário concluir que a ação é totalmente impossível neste mundo; tal 
consideração desembocaria, portanto, numa filosofia contemplativa – o que, 
aliás, nos reconduz a uma filosofia burguesa, visto que a contemplação é um 
luxo. São estas, fundamentalmente, as críticas dos comunistas. (SARTRE, 
1987, p. 3) 

Em relação ao segundo ponto, o autor diz que muitas vezes, por mal entendido, 

acusaram o existencialismo de ser pessimista e o associaram a tudo quanto fosse negativo. 

Mas como ser pessimista se na verdade o filósofo amplia as possibilidades do homem que, 

estando condenado à liberdade, pode escolher como agir sem ser determinado por leis a priori 

ou por uma natureza humana? Segundo Sartre, e aí ele se vale de Dostoiévski, “se Deus não 

existe, então tudo é permitido”, ou seja, não há uma natureza humana criada por Deus e 

tampouco regras universais ditadas por esse criador supremo. Sendo assim, a condição 

humana não nos é dada ou imposta, mas criada por nós mesmos: 

[...] se Deus não existe, há pelo menos um ser no qual a existência precede a 
essência, um ser que existe antes de poder ser definido por qualquer conceito: 
este ser é o homem, ou, como diz heidegger, a realidade humana. [...] O 
homem [...] de início não é nada: só posteriormente será alguma coisa e será 
aquilo que ele fizer de si mesmo. Assim, não existe natureza humana já que 
não existe um Deus para concebê-la. O homem é tão-somente, não apenas 
como ele se concebe, mas também como ele se quer. (SARTRE, 1987, p. 5-6) 

O existencialismo, portanto, não leva ao imobilismo nem ao pessimismo, posto que 

conduz o homem à ação, pois sua liberdade se faz através dela. É essa ação também a 

responsável pela criação do universal no homem. 

Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer que 
cada um de nós escolhe, mas queremos dizer também que, escolhendo-se ele 
escolhe todos os homens. De fato, não há um único de nossos atos que, 
criando o homem que queremos ser, não esteja criando, simultaneamente, 
uma imagem do homem tal como julgamos que ele deva ser. [...] o que 
escolhemos é sempre o bem e nada pode ser bom para nós sem o ser para 
todos. (SARTRE, 1987, p.6-7) 
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 Em cada ato – e em cada escolha por não agir, que é também uma ação – o indivíduo 

escolhe o homem, pois para ele, naquela situação específica, está agindo de acordo com o que 

acredita ser o melhor, e esse bem é universal, ou seja, válido para todos os homens. 

Conscientes da importância de seus atos, surge a angústia, que não é a responsável pelo 

imobilismo, mas por impulsionar ainda mais os sujeitos a agirem por si e pelos outros. 

 A filosofia sartriana da liberdade de maneira alguma conduz ao quietismo, pois até 

mesmo em casos em que aparentemente não há esperança ainda assim pode existir um projeto 

de mudança e um princípio de ação. Defender que “o homem nada mais é do que o seu 

projeto” é dizer que o Para-si busca o ser na medida em que procura realizar seus projetos, e 

isso se faz necessariamente através da ação. Ao conceber uma negatividade no mundo que o 

circunda, o homem busca aniquilá-la, daí surge sua responsabilidade. Por tais motivos o 

existencialismo não pode ser considerado uma filosofia idealista, tampouco pessimista: 

[...] ele não pode ser considerado como uma filosofia do quietismo já que 
define o homem pela ação; nem como uma descrição pessimista  do homem: 
não existe doutrina mais otimista, visto que o destino do homem está em suas 
próprias mãos; nem como uma tentativa de desencorajar o homem de agir: o 
existencialismo diz-lhe que a única esperança está em sua ação, e que só o ato 
permite ao homem viver. (SARTRE, 1987, p. 15) 

É por não acreditar em uma natureza humana mas sim em uma construção do humano 

– e daí o uso da expressão “condição humana”, apropriada de Heidegger – que Sartre afirma 

que “ a existência precede a essência”. Isso quer dizer que sua filosofia parte da subjetividade, 

do homem concreto no mundo, que age de acordo com um projeto de futuro e de acordo com 

o que considera melhor, a partir de como acredita que o mundo deva ser. 

Ao afirmarmos que o homem se escolhe a si mesmo, queremos dizer também 
que, escolhendo-se, ele escolhe todos os homens. De fato, não há um único 
de nossos atos que, criando o homem que queremos ser, não esteja criando, 
simultaneamente, uma imagem do homem tal qual como julgamos que ele 
deva ser. (SARTRE, 1987, p.6) 

Sendo assim, o homem se sabe responsável por si e pelo mundo, não podendo 

amparar-se em qualquer dado exterior. Ele é sem justificativas. Eis, pois, a moral 

existencialista, que defende uma universalidade do homem, mas só cabe a cada indivíduo 

criá-la e afirma-la dia após dia: “[...] o homem, sem apoio e sem ajuda, está condenado a 

inventar o homem a cada instante (SARTRE, 1987, p. 9).  
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5 CONCLUSÃO 

 

Nossa dissertação buscou mostrar que a filosofia da liberdade de Sartre, longe de ser 

uma filosofia abstrata, metafísica ou a-histórica, configura-se numa filosofia concreta, voltada 

para os homens em seu agir no mundo. Esse homem é um fumante que acidentalmente ateia 

fogo em uma fábrica, um caminhante que desiste ou continua em sua jornada junto aos seus 

companheiros de excursão, um soldado na guerra que escolhe a luta ou a deserção, um judeu 

que escolhe ou não se reassumir enquanto tal numa sociedade que o persegue e oprime.  

  Seu ensaio de ontologia fenomenológica é um documento que incita o leitor a pensar 

sua própria prática dentro da sociedade, a refletir seus posicionamentos no mundo e de que 

forma está suprimindo as negatividades com as quais se depara ao longo da vida. Além disso, 

a liberdade defendida por Sartre invoca a defesa da liberdade do Outro, já que vivemos em um 

mundo povoado por Em-sis e por outros Para-sis. Ser livre implica também a liberdade dos 

outros, assim como nos diz Simone de Beauvoir, companheira de vida e filosofia de nosso 

autor: “Querer-se livre é também querer os outros livres” (BEAUVOIR, 2005, p. 63).  Sendo 

assim, mais do que uma obra filosófica (sem querer separar uma da outra), o livro se constitui 

numa ética, mas uma ética que não prescreve leis universais a serem seguidas por todos 

independentemente do momento vivido ou uma ética conforme a tradição filosófica 

prescrevera.  

Condenando o homem à liberdade e inscrevendo essa liberdade na ação, uma vez que 

a primeira se faz através da segunda, Sartre coloca o Para-si não como mais uma coisa no 

meio do mundo ou como um ser para a morte, mas como “um ser que está em questão em seu 

próprio ser”, ou seja, como um fazer-se a cada momento e em cada situação, sem nunca 

alcançar a plenitude de ser. A noção de responsabilidade em Sartre, ponto de partida do 

esboço de sua ética, parece ser a outra ponta do fio que percorre O ser e o nada e o ponto em 

que indica uma continuação nas obras subsequentes a de 1943. 

Tivemos que percorrer por uma breve análise da biografia do autor, buscando por 

vezes evidenciar o diálogo de suas vivências com sua escrita literária e filosófica, para 

podermos adentrar no estudo de O ser e o nada, uma vez que o debate ali presente se torna 

mais claro se relacionado ao período histórico e ao engajamento do filósofo enquanto 

intelectual. Problematizou-se, todavia, a linearidade de sua biografia, por vezes narrada como 

um fio sem rupturas ou como uma história sem desvios ou contradições. Conscientes de que 

os sujeitos na história vão-se construindo ao longo do seu percurso de vida sem uma 

finalidade unívoca ou com trajetórias “errantes”, buscamos elencar alguns elementos centrais 
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na vida do autor para a construção de sua filosofia da liberdade, compreendendo que sua 

própria vida se alinhava a ela, pois para ele “vida e filosofia são uma coisa só”, conforme 

explicamos no início de nosso trabalho. 

A situação histórica do autor fez parte da construção de sua persona e de sua filosofia, 

levando-o a se contrapor à filosofia academicista, neo kantiana, aquela centrada nos 

“conteúdos da consciência”, que ora vigorava na França. Foi primordial compreender a 

relevância do momento vivido pelo autor para a sua concepção de liberdade voltada para uma 

práxis, tendo em vista que “uma guerra mundial é ocasião azada para devolver o pensamento 

do céu das essências à terrestre rugosidade dos fatos” (PRADO JR, 2005, p. 14). Mesmo nas 

entrelinhas da obra, ou através dos exemplos citados ao longo do texto, ou mesmo em suas 

próprias ações em cada situação concreta, Sartre deixou entrever uma filosofia voltada para a 

ação e para o tempo presente. Assim como outro existencialista, poeta brasileiro, que cantava 

os homens de seu tempo e com eles andava “de mãos dadas”.  
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