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RESUMO: 

Na peça “O Diabo e o bom Deus” (Le Diable et le bon Dieu) escrita no período de pós-

guerra,  em 1951, o escritor e filósofo existencialista francês Jean-Paul Sartre (1905 –  

1980)  coloca,  por  intermédio  de  seu  método  fenomenológico  existencial,  as  ações  do  

homem  em  xeque  por  meio  de  seu  protagonista  o  revolucionário  Goetz,  e  

conseqüentemente de seus fracassos e  descobertas referente ao sentido de sua própria  

ação que  sempre  lhe  escapa.  Goetz  primeiro  opta  agir  pelo  Mal  e  depois  pelo  Bem;  

embora em ambos os casos o que ele realmente queira é um meio de se diferenciar dos  

outros homens por meio de suas ações, as quais deseja, que sejam plenas de sentido. Mas  

será  que  há  realmente  um  Mal  e  um  Bem  pleno  em  sentido  ao  qual  se  possa  agir  

absolutamente? Ou será que o Mal e o Bem estão tão intrinsecamente ligados a ponto de  

não se saber onde começa um e termina o outro? Ou será ainda, que as ações são apenas  

as humanas e apenas para o homem é que elas contam? Utilizando-se das figuras de Deus  

e do Diabo, e os sentidos aparentemente plenos de Bem e Mal, Sartre conclui, assim como  

seu protagonista, que só o homem existe. Então, sob estas perspectivas, as tentativas do  

homem de agir sob um sentindo absoluto de Bem ou Mal, não passam de má-fé, pois ele  

não aceita as responsabilidades de seus atos e escolhas, preferindo enganar si mesmo. A  

intenção deste artigo é expor justamente essa  impossibilidade do homem agir sob uma  

ação com  sentido  absoluto,  pois  ele  próprio  não  é  essa  plenitude  ao  qual  pretende  

alcançar e se encerrar, ele estar por se fazer e o é mediante suas escolhas.

PALAVRAS- CHAVE: Ação. Absoluto. Sartre.
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1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DE 'O DIABO E O BOM DEUS'

O contexto histórico ao qual a peça O Diabo e o bom Deus3 está inserido é o da 

Alemanha Renascentista do Século XVI, mais especificamente o conflito que engloba três 

lados: clero, senhores e camponeses. Contudo, o que Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) aborda 

não é necessariamente a situação da batalha, mas as ações realizadas por causa desta, pois é 

por ela (a situação da batalha ao qual os personagens se encontram) que as questões de sua 

filosofia existencialista são perpassadas; e neste caso é a descoberta do homem no mundo 

por ele mesmo, sem desculpas e falsas modéstias, uma vez que ele se faz seu próprio Deus 

e o Diabo. 

Obviamente, as figuras de Deus e Diabo são recorridas, não para uma discussão 

teológica ou cristã, mas, juntamente, com os argumentos de como seria agir no Bem e no 

Mal,  mostrar  que  o  que  realmente  conta  é  o  que  o  homem  faz  de  si  mesmo,  seus 

engajamentos, suas escolhas; se ele estaria disposto à apostar na vida, à agir, à inquietar-se 

com sua  contingência  radical,  ao  seu  abandono  e  desamparo  perante  ao  mundo.  Pois 

mesmo que suas ações estejam inseridas numa gratuidade e opacidade, ao qual não pode se 

furtar de estar inserido, não poderá fugir de suas escolhas.

A  peça  possui  vários  personagens,  mas  os  principais  são:  o  revolucionário 

bastardo Goetz;  o  padre  Heinrich,  que  por  sua  vez  também se torna  bastardo4 quando 

escolhe num primeiro momento ficar do lado dos pobres e não da Igreja; e o padeiro Nasty 

que  encarna  claramente  o  papel  do  militante.  Embora  tenha  outros  como  Catarina  (a 

prostituta),  Hilda  (a  conselheira  dos  pobres),  Tetzel  (o  vendedor  de  indulgências),  o 

Arcebispo, o Banqueiro...  é por meio das ações de Nasty, Heinrich e principalmente de 

Goetz,  que  a  história  vai  se  desenrolando até  chegar  a  sua  conclusão com este  último 

descobrindo-se  apenas  como  um  humano  e  não  como  instrumentos  de  divindades  e 

concordando em liderar o exercito da revolta e proclamando que “o reinado do homem está 

começando.”pág. 281.

2  O HOMEM EXISTE

Sartre  concorda com a concepção de que o homem constrói  sua existência no 

mundo; apenas o homem existe. Contudo, o que seria o homem? Ele é transcendência, é 

3 A peça possui três atos e onze quadros, sendo apenas o primeiro quadro a ter uma cena única que mostra 
muito bem essa disputa de três lados.

4 O tema da bastardia em Sartre, não é apenas de um nascimento fora do casamento, mas um ato de sua 
escolha em deixar de ser aquilo ao qual foi criado para, ou ao qual se esperava que fosse. Uma espécie de  
renuncia ao que antes o homem era; da sua condição.
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projeto, é liberdade; embora a princípio o homem é nada, estar por si fazer, e o é mediante 

suas escolhas e renuncias. Não é um recipiente que se deixa docilmente ser preenchido, 

uma vez que se o homem fosse meramente uma coisa, encerrando sua existência em si 

mesma,  nada  para  ele  teria  realmente  um  significado,  permaneceria  em  repouso;  um 

indiferente, uma coisa inerte. 

Embora não haja realmente uma atitude de indiferença, pois tal ato é uma escolha, 

e se escolhe, o homem não é mais essa ausência no mundo que pretendia ser, mas uma 

presença viva e latente. Ser e agir como um indiferente perante o mundo é apenas uma 

renuncia de sua liberdade e uma fuga de sua responsabilidade do mundo e dos outros.

O homem é antes de mais nada um prejecto que se vive subjectivamente em vez 

de  ser  um creme,  qualquer  coisa  podre  ou  uma couve-flor;  nada  há  no  céu 

inteligível, e o homem será antes de mais o que tiver projectado ser. (SARTRE, 

1978 , p 217)

O homem existe. Não se trata para ele de se perguntar se sua presença no mundo 

é útil, se a vida vale a pena ser vivida: são questões destituídas de sentido. Trata-

se de saber se ele quer viver e em que condições. (BEAUVOIR, 2005, p. 19)

No  primeiro  capítulo  do  livro  Por  Uma  Moral  da  Ambigüidade Simone  de 

Beauvoir (1908 – 1986) cita uma frase de Sartre que define com uma espécie de trocadilho 

essa falta constitutiva do homem, que é “um ser que se faz 5falta de ser, a fim de que haja 
6ser.” pág. 16.

 O homem não se basta em si, realiza-se como presença no mundo, onde sempre 

age por finalidades terrestres. Mesmo ele pretendendo ser Deus ou Diabo, seria através de 

meios e ações humanas e finitas que tentaria tornar realidade tal pretensão e tornar-se causa 

última de sua existência. Acontece aqui um paradoxo, pois quanto mais o homem renega 

sua existencia mundana para tentar evadir-se com o universal e num ato que alcance o 

infinito (seja a humanidade ou uma ação plena), mas o homem afirma sua presença no 

chão e na vida. Ele até pode pretender ser Deus, mas faz isso sendo humano e não divino 

ou universal; finito e não infinito.

O  homem  se  define  pelo  o  que  ele  busca,  pois  a  ação  é  a  verdade  de  sua 

existência,  que  tem  sua  significação  na  liberdade,  que  por  sua  vez  é  a  fonte  das 

significações  e valores.  Ele  não é pleno,  busca-se fazer-se,  encontra-se abandonado na 

contingência radical onde suas ações estão envoltas numa gratuidade. E apenas a ele cabe o 

5  Grifo da autora.
6  Idem.
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sentido ou a falta de sentido que sua vida vai ter, assim como seus engajamentos e projetos.

3 GOETZ: UM AVENTUREIRO 

O personagem principal da peça é o aventureiro7 bastardo Goetz, que aventura-se 

em seus empreendimentos não por uma ‘causa maior’ ou uma ideologia, mas por si mesmo 

e à ação pela ação. Tal figura é o contraponto ideológico do padeiro Nasty, que encarna, 

por sua vez, o papel do militante8. Tais figuras de aventureiro e militante são melhores 

analizadas no texto de 1950, portanto, um ano antes de O diabo e o bom deus, publicado no 

periódico Situations VI intitulado: “Portrait de l'aventurier” ( Retrato do Aventureiro).

Assim como é sugerido o aventureiro ser, um homem que busca a ação pela ação, 

Goetz não tem um lado definido e  muito menos uma ideologia a seguir  e  uma ‘causa 

maior’ para qual lutar. É na contradição de seus anseios que age. Essa imprevisibilidade é 

notada  na  peça  bem antes  da  personagem aparecer  no  diálogo  entre  o  Arcebispo  e  o 

Banqueiro sobre o cerco imposto a cidade de Worms por Goetz.9

ARCEBISPO

Para dizer a verdade, não sei bem o que ele é. De início, aliado de Conrado e 

meu inimigo: depois, meu aliado e inimigo de Conrado. Agora... bem, o menos 

que se pode dizer dele é que tem o gênio instável. ( SARTRE, 1974, p 16,17.)

As ações de Goetz visam apenas a própria ação e numa revolta como a que a peça 

retrata, ele passa a ser um joguete nas mãos dos lados envolvidos na batalha, aonde ele se 

deixa,  conscientemente,  ser  usado  para  atingir  a  seus  próprios  interesses.  No  caso  da 

citação acima, ele escolheu ficar do lado do Arcebispo para que seu irmão, Conrado, fosse 

morto para ele (Goetz) ficasse com as terras da família ao qual não poderia ter com o irmão 

vivo, por ser filho bastardo.

Não há dúvidas de que as ações realizadas por Goetz são dotadas de paixão, o 

problema é  que tal  ardor  é  apenas  pelo próprio seu próprio ato  realizado e não pelos 

empreendimentos resultantes de sua ação. Um mero orgulho de seu agir e não pelo o que 

7  O aventureiro ao qual Sartre se refere é ao homem de ação, que busca não uma causa pelas seus atos, mas 
simplesmente seus atos.

8  O termo militante aqui quer dizer exatamente o que o nome sugere, o que milita e luta por uma causa 
maior a sua existência e aos outros.

9  Primeiro ato, primeiro quadro, cena única.
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ele produz. Aqui não há uma meta a ser perseguida e nem uma ‘causa maior’ que ele fez  

sua por motivos impessoais, como por exemplo,  no caso de Nasty que adere à luta da 

revolta pela fome e miséria que o povo passa, assim como ele próprio. Goetz, ao contrário, 

tem sua causa de maneira bem pessoal, ele a causa de si mesmo.

As ações de Goetz são destituídas de um conteúdo autentico, mas é por meio delas 

que ele tenta se fazer pleno, pretendendo agir absolutamente, primeiro, no Mal e depois no 

Bem, mas fracassando em ambos os projetos, uma vez que o ato praticado não para no 

exato instante que é realizado e nem se cristaliza no instante; ele escapa do realizador para 

ser retomado pelos outros, a quem cabe superá-los.10

4  AS  AÇÕES  HUMANAS  DE  ACORDO  COM  SUA  INCOMPLETUDE 

CONSTITUIVA.

4.1 A ESCOLHA DO BEM EM VISTA DO MAL

Goetz  pretende  que  suas  ações  tenham  um  sentido  pleno  quando  as  realiza; 

praticar um ato, primeiramente, que seja absolutamente mal e depois que seja bom. Mas tal 

maneira de agir tem como propósito de se diferenciar dos demais homens, pois ele, Goetz, 

seria  o  único  que  agiria,  num primeiro  momento,  na  verdadeira  maldade  e  como age 

buscando a cão pela ação, faria o Mal pelo Mal. Sendo então um ato puro de sentido, tanto 

na intenção como na realização.

GOETZ

Minha  maldade  não  é  igual  à  deles:  fazem  o  Mal  por 

luxúria, por interesse. Eu faço o Mal pelo Mal. ( SARTRE, 

1974, p 116.)

Mas eis que a personagem do padre Heinrich lhe aparece e  confronta esse projeto 

absoluto, dizendo que Goetz se faz muito importante quando diz que age verdadeiramente 

no  Mal,  pois  apenas  ele  seria  possível.  Deus  teria  feito  o  Bem,  o  Amor  e  a  Justiça 

impossíveis de serem praticados, pois os homens são presos na injustiça do mundo e não 

há como agir fora dela, sendo o esforço de Goetz inútil, pois não teria nada de especial em 

seus esforços, sendo apenas mais um.

10  BEAUVOIR. Simone de. Por uma moral da ambigüidade. pag, 160.
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HEINRICH

 [...] Tu te esforças muito por nada, fanfarrão corrupto! Se 

queres merecer o Inferno, basta que permaneças em tua cama. 

O mundo é iniqüidade; se o aceitas, és cúmplice; se desejas 

transformar,  és  verdugo.  (RINDO) Ah!  A terra fede  até  às 

estrelas. (SARTRE, 1974, p 118.)

Então Goetz toma tal declaração por um desafio e por capricho lhe diz que pode 

fazer o Bem se o quiser, então lança uma aposta a Heinrich se ganhar num jogo de dados, 

invadirá a cidade de Worms que já está cercada por ele e matará todos, se perder fará o 

Bem, provará que ele, Goetz, será capaz de fazer o Bem.

Para  poder  ter  seu  desafio  aceito,  Goetz  faz  trapaça  para  perder  e  parte  para 

mostrar a Heinrich que o Bem é capaz de ser realizado e agir somente por meio dele, assim 

como achava que fazia no Mal. O padre estipula um prazo e dentro de um ano e um dia, se  

encontrarão novamente com ele para o comportamento de Goetz. O começo do segundo 

ato  mostra  Goetz,  claramente,  fazendo  sua  parte  na  aposta,  com  um  comportamento 

totalmente diferente do homem violento que é mostrado no primeiro ato.  Ele doa suas 

terras 11e funda uma espécie de aldeia, Cidade do Sol, onde todos praticam o amor, todos se 

amam e Goetz é o profeta que prega tal sentimento, pois seria apenas por meio dele que o 

Bem seria possível. 

O problema é  que  esse  amor  e  essa  bondade ao  qual  pregam,  divulgam e  se 

orgulham de praticar,  é  encerrada neles  próprios.  O que interessa se o povo de outros 

lugares está passando fome ou vivendo na miséria? Não faz parte da Cidade do Sol, não 

faz parte da preocupação e dos interesses destes, pois ao lutar para que a felicidade que 

eles sentem e vivenciam seja presente em outros lugares, fariam violência, e esta é sempre 

injusta, seja para qual causa ela esteja sendo utilizada. Eles permanecem numa política de 

neutralidade pela manutenção da felicidade e do Bem em sua aldeia

KARL

Traidores!  Estais  desmascarados:  só  sentis  amor  por  vós 

mesmo. Mas tomai cuidado: se a guerra estourar, tereis que 

prestar  contas  –  e  ninguém  admitirá  que  permaneçais 

neutros, enquanto vossos irmãos se deixam estrangular. Se 

os camponeses vencerem, deveis temer que eles queimem a 

Cidade  do  Sol,  para  punir-vos  de  os  haverdes  traído. 

Quanto  aos  barões,  se  ganharem,  jamais  permitirão  que 

11  As terras que pertencia a Conrado, seu irmão, mas como Goetz é bastardo, não teria acesso as terras,  
porém, como é sabido na cena única do primeiro quadro, ele trama a morte de Conrado juntamente com o  
Arcebispo para que as terras passem a ser sua propriedade.
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uma  terra  nobre  fique  em  mãos  de  servos.  Às  armas, 

rapazes,  às  armas!  Se  não  baterdes  por  fraternidade, 

bateivos, pelo menos, por interesse. A felicidade é coisa que 

deve ser defendida. (SARTRE, 1974, p 205, 206.)

Não  adianta  ser  livre  sozinho,  da  mesma  forma  que  não  adianta  que  alguns 

homens são dotados de felicidade. A liberdade de um, puxa a liberdade do outro para que 

se efetive.  De que  vale  a  felicidade  e  suas  ações  no “Bem” da Cidade do Sol,  se  tal 

comportamento  de  indiferença  de  quem  lá  mora,  só  faz  perpetuar  mais  misérias?  É 

necessário engajar-se, e deixar de querer agir plenamente em uma idéia, pois no mundo só 

há homens e é por e por meio deles que se deve agir.

4.2 APENAS O HOMEM EXISTE

É somente na cena IV, do décimo quadro, do terceiro e último ato, que Heinrich 

procura Goetz para que este preste conta de seus atos, e do que resultou esse “Bem” ao 

qual dizia poder agir plenamente. O padre expõe que essa bondade que transparecia, nada 

mais  era  do  que  gestos  que  mascarava  seus  verdadeiros  atos.  Ao contrário  do  que  se 

poderia achar, a bondade e humildade de Goetz não eram para igualar-se aos pobres, mas 

para postar-se acima deles. Pois assim como pretendia no Mal, o Bem seria o pretexto 

utilizado para se diferenciar dos demais.

Quando Goetz  estava  praticando seus  gestos  de  amor,  Nasty  o convidou para 

liderar o exercito da revolta para uma batalha, mas para não quebrar a sua aposta e não 

voltar-se para o Mal, Goetz renegou mais uma vez a violência e a liderança na batalha. 

Esse gesto em não querer lutar ocasionou mais mortos do que seus 35 anos de maldade de 

Goetz. Ele pode ter renegado a violência, mas essa renuncia para se encacerar numa idéia 

de plenitude de Bem, só ocasionou mais violência. O bem, nesta situação, tornou-se o Mal, 

que aqui seria o Bem.

Tal antinomia da ação faz parte da condição humana do homem, pois o mesmo 

gesto que pretende ser bom acaba por torna-se mal e vice-versa.  A ação em favor dos 

homens é a mesma contra eles, pois uma totalidade e um sentido absoluto na ação não são 

alcançados.  Não foi  pelo  Diabo ou por  Deus que Goetz  agiu,  foi  por  ele  mesmo;  ele 

escolheu qual partido tomar; ele mascarou suas ações e renunciou sua responsabilidade na 

situação, com a desculpa de agir plenamente.
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GOETZ ( erguendo a cabeça)

Eu,  sozinho,  padre:  tens  razão.  Eu sozinho.  Supliquei,  pedi  um sinal,  enviei 

mensagens ao Céu: nenhuma resposta. O Céu ignora até o meu nome. Eu me 

perguntava, a cada minuto, o que eu poderia ser12 aos olhos de Deus. Agora, já 

sei a resposta: nada. Deus não me vê. Deus não me ouve, Deus não me conhece. 

Vês este vazio sobre nossas cabeças? É Deus. Vês esta brecha na porta? É Deus.  

Vês este buraco na terra? É Deus ainda. A ausência é Deus. O silêncio é Deus.  

Deus é a solidão dos homens. Eu estava sozinho: sozinho decidi o Mal: sozinho 

inventei o Bem. Fui eu quem trapaceou, eu quem fez milagres, eu quem se acusa, 

agora, eu somente, quem pode absolver-me. […] (SARTRE, 1974, p 266.)

Se uma voz se dirige a mim, serei eu sempre a decidir se esta voz é a do anjo; se 

admito que tal acto é bom, a mim compete a escolha de dizer que este acto é  

bom e não mau. ( SARTRE, 1978, p 223.)

Sem essa procura em se basear em significados divinos para as ações do homem, 

passando a agir  por  aspectos  terrestres  e  humanos,  suas  ações  ganham um significado 

muito mais vivo e coerente com sua condição de ser faltoso. Os projetos são superados e o 

homem transcende seu instante rumo a um fim finito onde está sua meta,  que quando 

alcançada será superada também para outra coisa que não ele. Pretendendo se confundir 

com o divino, com o absoluto e com o infinito, o homem apenas engana a si próprio, age 

por má-fé13 e se faz presente no mundo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É tão inútil o homem querer se confundir com o absoluto quando pretender que 

suas  ações  tenham como  fim  o  infinito  ou  uma  universalidade  de  sentido;  como  por 

exemplo, agir completamente no Mal ou no Bem. Ele (o homem) não é uma peça bem 

acabada  ou  um  vaso  que  se  deixa  ser  preenchido,  o  homem  é  inquietação,  projeto, 

transcendência e não há como ele deixar de o ser, é uma espécie de prisioneiro de sua 

própria transcendência, liberdade; como diria Sartre o homem é “um ser que se faz falta de 

ser, a fim de que haja ser”. E nada pode fazer contra sua condenação a liberdade.

Na peça O Diabo e o bom Deus Sartre faz com que o aventureiro Goetz descubra 

12  Grifo do autor.
13 “A má-fé tem na aparência, portanto, a estrutura da mentira. Só que – e isso muda tudo – na má-fé eu  

mesmo escondo a verdade de mim mesmo. Assim, não existe neste caso a dualidade do enganador e do 
enganado.” (SARTRE, 1997, p 94.) É uma mentira da consciência para si e não para um objeto.
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que por mais que tente, sempre será um homem dentre outros tantos, suas ações com um 

sentido absoluto e  fechado de Bem e Mal são fracassadas,  pois uma ação a  favor dos 

homens também se torna uma ação contra os homens, isso é a chamada ‘antinomias da 

ação’, a tal ambiguidade de ação e da condição humana, o que antes era visto como mal 

pode acabar por visar o bem e vice-versa. O homem age tendendo para este ser que nunca 

será e pode negar a falta como falta, afirmando-se como existência positiva.
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