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Todo Para-si é livre escolha; cada um de 
seus atos, do mais insignificante ao mais 
considerável, traduz essa escolha e dela 
emana; é o que temos chamado de nossa 
liberdade. 
 
 

Jean-Paul Sartre. O Ser e o Nada, p.731, 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

 
       



 

RESUMO 
 
 

Fenomenologia, Liberdade e Moral são os temas principais discutidos por Jean-Paul Sartre na 

sua obra O Ser e o Nada. Para essa discussão se tornar profícua, o filósofo teve que decidir 

sobre determinados percursos teóricos, os quais se tornaram o subsídio essencial na  

constituição, de forma suis generis, da sua concepção de fenomenologia, liberdade e moral, 

decorrente do redimensionamento dado por ele à terminologia cartesiana, husserliana e 

heideggeriana. O resultado desse redimensionamento foi a elaboração de uma exaustiva 

discussão sobre o tratamento dado pela tradição filosófica aos conceitos da liberdade e moral 

como livre exercício. Jean-Paul Sartre, em O Ser e o Nada, expõe os pressupostos ontológicos 

da sua teoria da liberdade e da moral a partir dos conceitos de ser-para-si; ser-em-si e ser-

para-outro, como elementos constitutivos de todo o seu edifício de idéias. A liberdade e a 

moral só poderão ser compreendidas na perspectiva filosófica de Sartre enquanto dimensão 

originária, na medida em que se estabelece a relação entre a constituição da liberdade e 

perspectiva moral sartreana e a nova dimensão, engendrada por este filósofo, da 

fenomenologia husserliana.  Sabe-se que é através da liberdade originária que existe uma 

consciência totalmente desprovida de qualquer tipo de conteúdo, afinal é através dessa 

liberdade que efetivamente são tomadas todas as decisões essenciais da existência humana, de 

modo que, muito antes de ser a vontade que nos permite agir livremente, é a liberdade que 

deve ser tomada como fundamento da reflexão e da ação moral. Toda escolha feita pelo para-

si tem como parâmetro o nada de fundamento da liberdade. Dessa forma, é ao para-si, isto é, à 

realidade humana que deve ser atribuída a responsabilidade por sua realização. É justamente 

na liberdade ontológica alicerçada no nada que se pode reconhecer a responsabilidade 

absoluta, ou seja, é na liberdade absoluta que consiste a falta de condicionamento prévio, que 

a torna injustificável, e é nela que se encontra o terreno fértil constituído por Sartre, para a 

justificação da criação dos valores no mundo pela ação sem fundamento do para-si, ou seja, 

da criação do sentido do mundo e de si mesmo sem nenhuma causa determinada. Eis a relação 

emblemática fenomenologia, liberdade e  moral no interior da obra O Ser e o nada.  

 
Palavras-chave: Fenomenologia. Liberdade. Moral. Valor. Consciência. Escolha. 
Responsabilidade. 
 
 

 



 

RÉSUMÉ 
 
 

Phénoménologie, liberté et morale sont thèmes discutés pour Jean-Paul Sartre dans s´ oeuvre 
L´être et le néant.  Dans l´élaboration de ces thèmes, le penseur a parcouru chemins 
théoriques ont institués pour trois grands pensateurs de la histoire de la philosophie: Renée 
Descartes, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Ce parcours théoriques ont realisés pour 
Jean-Paul Sartre les lui donnèrent  un subside essentiel pour la constituition, de forme sui 
generis, de chez conception de la morale e de la liberté, comme consequence de nouvelles 
possibilités elaborés pour Sartre de la terminologie cartesièenée, husserliènnée et 
heideggeriènée. Le resultat de celles a allé l´elaboration de une épuisante discussion sur le 
traitement realisé pour la tradition philosophique aux les concepts de la morale e de la liberté 
comme libre exercice. Jean-Paul Sartre dans l`oeuvre L´être et le néant expose les 
présuppositions ontologiques de sa théorie de la liberté e de la morale: l´ être-pour-soi ; l´être-
en-soi et l´être-pour-outre comme éléments constitutives de tous son édifice d´idées. La 
liberté et la morale seulement pourront être comprises dans le perspective philosophique de 
Sartre pendant que dimension originaire, dans la mesure en quoi s´établit la relation entre la 
constitution de la liberté sartriènnée avec le novelle dimension elaborée pour Sartre de la 
phénoménologie husserliènnée, déjà que c´est en travers de la liberté originaire 
qu´effectivement sont réalises tous les décisions essentielles de les fins de l´existence 
humaine; ainsi, plus avant d´être la volonté que nous permet agir librement; c´est la liberté 
que doit être aie pris comme fondament de la réflexion et de l´action morale. Tous la choix 
fait pour l´être-pour-soi aura comme référence le néant de fondament de la liberté. Ainsi, c`est 
l´être-pour-soi, la realité humaine, que doit s´attribuer la responsabilité de choisir. C´est 
justement dans la liberté ontologique avec le importance de le néant que se peux reconnaître 
la responsabilité absolue. C´est dans la liberté ontologique realisée pour le néant que se peux 
reconnaître la responsabilité absolue, c´ést a dire, que consiste dans le faute de 
conditionnement préalable que le rend sens justification, que se trouve le terrain fértile 
elaboré pour Sartre, pour la justification de la création de les valeurs dans le monde pour 
l´action sans fondament de l´être-pour-soi, c´est a dire, le création de le senti de le monde e de 
soi même sans aucune cause a determiné. Voilà la relation emblématique de la morale e de la 
liberté dans l´intérieur de l´oeuvre L´être et le néant. 
 
 
Mots clé: Phénoménologie ; Liberté; Morale; Valeur; Conscience; Choix; Responsabilité. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Fenomenologia, a Liberdade e a Moral, enfocadas na perspectiva sartreana é o 

objeto de estudo do trabalho apresentado. A demarcação do tema no escopo do pensamento 

sartreano é certamente uma das múltiplas perspectivas de tratá-lo no universo da tradição 

filosófica. Sabe-se das inúmeras maneiras pelas quais a tradição passou a conceber e a 

designar aquilo que no transcorrer  do tempo se convencionou a chamar de fenomenologia, 

livre ação e moral, o que leva a constatar, dessa maneira, o grau de complexidade que a 

reflexão do tema exige. A diversidade de acepções dos termos fenomenologia, liberdade e 

moral são decorrentes de vários aspectos e contornos próprios de cada época, já que cada 

momento histórico requer uma nova e adequada compreensão. 

É notório que a relação que Sartre estabelecida entre os conceitos de 

fenomenologia, liberdade e moral, na sua obra filosófica O Ser e o Nada, encontram-se 

desvinculados do horizonte histórico, entretanto, a investigação dos mesmos impele a 

averiguação do sentido que Sartre confere à liberdade enquanto base essencial para a 

formação de sentido, valores da existência do homem-no-mundo. 

A partir da investigação preliminar sobre o sentido conferido por Sartre aos 

termos Fenomenologia, Liberdade e Moral, na sua obra O Ser e o Nada, escrita em 1943, 

determinou-se como objetivo principal nessa dissertação fazer uma exposição do modo como 

a concepção de liberdade sartreana, a qual pressupõe a ausência de qualquer tipo de 

determinação do agir moral do homem,  pode levar o homem a exigir de si próprio a sua 

liberdade moral em consonância com a exigência de sua responsabilidade moral. 

A liberdade e a perspectiva moral são consideradas no universo de idéias 

sartreanas como centrais, justamente porque o filósofo contemporâneo elegeu o homem como 

a sua paixão e o considera como único fundador de valores, mediante a sua liberdade 

ontológica, enquanto estrutura de toda a sua reflexão e ação. O homem, para Sartre, “é 

condenado a ser livre”. Essa afirmação é uma das peculiaridades da teoria da liberdade e da 

perspectiva moral sartreana, por significar que o homem é livre perpetuamente em todas as 

situações e condições. O homem cria seus valores e, dessa forma, não pode ser ora livre, ora 

escravo, é inteiramente e sempre livre, sendo então a liberdade a condição básica da ação 

humana. 
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Isso implica dizer que toda escolha que o ser humano faz é uma escolha original 

sem qualquer tipo de condicionamento, sem nenhuma razão de ser, justamente porque o ato 

de escolher é conseqüente daquilo que autenticamente o ser humano é. Isso significa dizer, 

que, mesmo em face de total indeterminação, o ser humano não é só responsável por si 

próprio, mas também por toda humanidade. 

Todo ato humano, segundo Jean-Paul Sartre, revela em si uma eleição originária 

do ser humano que alicerça todas as suas deliberações. Esta eleição implica a cada instante 

optar por um valor, uma regra de conduta. Dessa forma, não existe nenhum imperativo 

categórico universalmente válido e logicamente necessário, ou seja, não existe uma moral 

geral que possa orientar devidamente o agir humano ou que oriente o que deve ser feito nesta 

ou naquela situação. Sartre afirma que nada pode ser considerado o porto seguro a partir do 

qual o homem pode se referir como o motivo ou móbil de suas decisões, nada justifica a 

eleição de um valor em detrimento do outro, exceto a sua consciência ou a sua liberdade 

incondicionada, originária. A liberdade que o ser humano é torna-se o único fundamento ao 

qual se pode ancorar. Segundo Sartre, o homem não sofre imposições éticas de fora, ao 

contrário, ele quem faz a sua própria imposição, exige e constrói valores. Portanto, a pesquisa 

se torna necessária, por contribuir com uma análise dessa liberdade sem fundamento, no 

pensamento sartreano, e de como ela torna-se ação humana e a única possibilidade de 

fomentar valores autênticos, frutos da escolha e da responsabilidade da realidade humana, 

como único parâmetro viável para a construção das normas de cada ato moral humano no 

âmago social. 

Tendo em vista a amplitude e a profundidade que caracterizam as idéias 

arquitetônicas da filosofia sartreana, para a exposição do tema proposto, a presente 

dissertação está dividida do seguinte modo: 

 

a) Na primeira parte, procurou-se averiguar as bases de fundamentação 

teórica da concepção de liberdade e da perspectiva moral na estruturação 

da obra: O Ser e o Nada, a partir da contribuição e do 

redimensionamento dado por Sartre à filosofia de três grandes 

pensadores: René Descartes, Edmund Husserl e Martin Heidegger. Na 

fomentação de O Ser e o Nada, Sartre reconhece as contribuições dos 

filósofos citados. Contudo, também contesta, na medida em que elabora a 

sua própria filosofia, e, com isso, constitui novas bases para tratar do 
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tema liberdade e da perspectiva moral no cenário da filosofia 

contemporânea. 

 

b) No segundo capítulo, procurou-se descrever os pressupostos ontológicos 

do pensamento sartreano: Ser-em-si e ser-Para-si, buscando avaliar a 

relevância que a questão ontológica possui para se compreender as novas 

bases teóricas que Sartre engendrou em O Ser e o Nada como condição 

essencial para tratar da liberdade e da perspectiva moral. Além disso, 

examinaram-se as características específicas de cada região ontológica e, 

assim, constatou-se a originalidade de Sartre no redimensionamento dado 

aos conceitos tradicionais de Ser e Nada, os quais foram transmutados 

em: Ser-em-si que representa o reino da objetividade como algo 

deflacionado por Sartre, por ser ele a raiz de tudo o que é fixo e 

determinante consolidado; e o ser-Para-si ou consciência, que representa 

o ponto central das articulações teóricas sartreanas, já que nele se aloja o 

nada, ou seja, a abertura que permite ao homem assumir a sua condição 

se ser livre. 

 

c) No terceiro capítulo, abordou-se a constituição,  no âmago de O Ser e o 

Nada, do problema da intersubjetividade a partir da categoria do ser-

Para-outro. No desdobramento do tema, descreveu-se o papel do olhar, 

enquanto forma de relação de um indivíduo em face do próximo, bem 

como a importância assumida pelo corpo como estrutura que define, 

mediante as três dimensões ontológicas, a situação de facticidade e 

contingência do homem em sua condição de ser-no-mundo. 

 

d) No quarto capítulo, examinou-se a noção de liberdade, ação e 

fenomenologia, a partir do redimensionamento dado por Sartre à 

fenomenologia husserliana, como única via de averiguação da 

compreensão do ato moral em face da sua teoria da liberdade 

incondicionada, ou seja, de uma consciência intencional desprovida de 

conteúdo que cria valores (todo o sentido do mundo). 
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e) No quinto capítulo, procurou-se entender a perspectiva moral na filosofia 

sartreana relacionada com a sua concepção de liberdade ontológica como 

única via de fundamentação dos valores morais em face total a 

indeterminação das suas escolhas e responsabilidades morais, assumidas 

pela responsabilidade humana. 

 

Finalmente, na conclusão, mostraram-se, de forma sucinta, todos os contornos 

teóricos criados por Sartre na elaboração de sua concepção de liberdade que se torna o 

fundamento da criação de todo ato moral do homem, face a sua condição de artífice do 

mundo, que tem como parâmetro a sua liberdade incondicionada na constituição de todos os 

sentidos. Face às colocações sobre o contorno da liberdade e da moral no contexto de O Ser e 

o Nada, as questões e os problemas provenientes dessa relação, entre a liberdade sem 

justificativa e o fundamento dos valores pela realidade humana, demonstraram o grau de 

complexidade que o tema suscinta no contexto do âmbito filosófico.   
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CAPÍTULO I 

 

1 OS CAMINHOS TEÓRICOS DE SARTRE: MODERNIDADE,  SUBJETIVIDADE E 

FENOMENOLOGIA  

 

Jean-Paul Sartre, para elaborar as bases essenciais da sua obra O Ser e o Nada, 

percorreu caminhos teóricos instituídos por três grandes pensadores: René Descartes, Edmund 

Husserl e Martin Heidegger, os quais forneceram as ferramentas necessárias para Sartre 

fundamentar, de forma suis generis, o seu próprio pensamento filosófico. As contribuições de 

Descartes, Husserl e Heidegger se tornaram o terreno seguro que possibilitou Sartre 

desenvolver suas concepções de liberdade  e de moral no interior da sua obra filosófica O  Ser 

e o Nada.  

Neste capítulo, serão averiguadas as bases de fundamentação das  concepções de 

liberdade e moral a partir das contribuições dos três pensadores acima ressaltados no cenário 

da filosofia satriana. Sartre usa da terminologia cartesiana, husserliana e heideggeriana, mas, 

dá o redimensionamento necessário a cada contribuição recebida daqueles  pensadores e, 

dessa forma, se torna  perceptível que Sartre não se limitou a um mero discípulo, pelo 

contrário,  na fomentação  de   O Ser e o Nada, contesta e critica os três pensadores e, com 

isso, a problematização sobre a moral e a liberdade se alicerça em novas bases, ou seja, as 

criadas pelo filósofo. 

 A contribuição de Descartes, de acordo com Perdigão (1995), recai na primazia 

dada pelo filósofo Jean-Paul Sartre à razão subjetiva como ponto de partida de toda a sua 

discussão filosófica, justamente por assumir como missão descrever a consciência. O destaque 

que Sartre dá à razão subjetiva demarca, sem sombras de dúvidas, a aceitação incontestável 

do cogito, ergo sum do filósofo francês René Descartes.  

 

Essa ênfase na razão subjetiva, que percorre toda a obra de Sartre, reflete a 
fidelidade do filósofo ao cogito, ergo sum (“penso, logo existo”) do francês René 
Descartes (1596-1650): é pelo fato de podermos pensar que podemos existir 
(PERDIGÃO, 1995, p.33). 

 

Devido a essa primazia da razão subjetiva cartesiana, será enfocada, inicialmente, 

nessa parte do trabalho, a contribuição cartesiana no pensamento filosófico de Sartre, 
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explicitando o significado e as características da modernidade e da subjetividade a partir de 

alguns  interlocutores e, concomitantemente, mostrando a nova dimensão dada por Sartre ao 

cogito cartesiano como prerrogativa essencial na fomentação de sua filosofia e, por 

conseqüência, na elaboração da noção da liberdade e da moral. 

Na segunda parte desse capítulo, se discutirá a fenomenologia de Husserl 

apresentando seus conceitos principais, suas criticas e seu objeto de estudo; feito isso, será 

apresentada a influência que Sartre recebeu da fenomenologia husserliana como um sistema 

de investigação que contribuiu de forma marcante para a constituição na formação de seu 

edifício de idéias, ao se apresentar como um sistema de investigação direcionado para a 

realidade concreta do cotidiano. Sartre explora a idéia chave que guia sua filosofia, a 

intencionalidade. Essa noção serve para Sartre questionar o “mito da interioridade”. No seu 

texto Uma idéia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade, o mito da 

interioridade, ou, como ele designa, “da velha filosofia alimentar” será totalmente 

desmistificado a partir da noção de intencionalidade, porque esta apresenta a consciência 

como algo que, no seu interior, não contém nada e, devido a essa dimensão, é sempre 

consciência de alguma coisa que não se encontra em sua interioridade, ou seja, a consciência é 

sempre relação a uma exterioridade. Sartre aos poucos, e de forma cada vez mais contundente, 

constrói sua crítica a Husserl, principalmente ao idealismo pressuposto em toda a sua teoria 

fenomenológica, até o momento em ocorre a ruptura com as idéias do referido filósofo. 

A terceira parte desse capítulo abordará o terceiro caminho teórico que Sartre 

abraça, depois de ter esgotado a Husserl, a saber, o pensamento filosófico de Heidegger. 

Sartre, ao esgotar Husserl, busca novas fundamentações que o mantêm no rumo em direção ao 

concreto. Essas novas fundamentações se encontram nos conceitos heideggerianos de: ser-no-

mundo, mundaneidade, nada, temporalidade, facticidade. Sartre trata esses conceitos de 

forma crítica no interior de sua obra.  

Após a investigação sobre os caminhos teóricos de Sartre, a saber, a filosofia de 

Descartes, Husserl e Heidegger, o trabalho em curso tratará, de maneira bem alicerçada, dos 

pressupostos ontológicos do pensamento sartreano e, em seguida, do conceito de liberdade em 

novas bases fenomenológicas, além da sua  problemática da perspectiva moral a qual não 

pode ser determinada por nada, já que a dimensão da existência humana só pode ser 

compreendida a partir de suas ações morais as quais estão intrinsecamente relacionadas com o 

seu conceito de liberdade. 



 15

1.1 Modernidade e Subjetividade: a constituição da Filosofia Sartreana 

 

Para compreender os elementos constitutivos do pensamento filosófico de Sartre, 

segundo os traços marcantes das categorias ontológicas que fundamentam todo o seu conjunto 

de idéias acerca do sentido da existência humana,  faz-se necessário um diálogo inicial com a 

Modernidade, compreendendo-a como o período filosófico em que  as categorias de sujeito e 

de subjetividade emergem  como noções paradigmáticas a partir das  quais o filósofo Jean-

Paul Sartre desenvolveu sua obra. Com o intuito de entender a filiação do filósofo à tradição 

da metafísica moderna (metafísica do sujeito), nesta parte do trabalho, tentar-se-á, 

inicialmente, caracterizar o sentido deste paradigma filosófico centrando-se na noção de 

subjetividade. Isto implica a suposta filiação de Sartre a esta tradição, bem como as 

conseqüências que daí se seguem para a constituição na filosofia sartreana, uma perspectiva 

filosófica que buscou  fundamentar  sua idéia de liberdade e de moral. 

A filosofia moderna, segundo Bicca (1997, p.145), tem como principal 

característica a fomentação do termo subjetividade: “O termo subjetividade é o indicador 

excelente para a época da história da filosofia que se convencionou chamar de ‘filosofia 

moderna’.” Ainda, consoante com este autor, segundo o consenso dos historiadores da 

filosofia,  a modernidade filosófica se demarca  inauguralmente com a ocorrência, no início  

do século XVII, do pensamento  do lídimo  representante,  o filósofo René Descartes que, em 

1637, publica a sua obra Discurso do Método e que, com esta, dá ao  Racionalismo Moderno 

seus fundamentos metafísicos e  metodológicos, tal como expressos no próprio título da obra, 

cuja conseqüência é a relação entre a dúvida e a certeza como elementos constitutivos da 

ordem das razões como síntese de seu sistema filosófico, o Racionalismo. Contudo, em 

relação à sua consumação, há uma extensa discussão que termina por uma falta de consenso 

sobre o assunto. Para alguns historiadores, o Racionalismo teria se concluído, no século XIX, 

com a criação do Idealismo Absoluto do filósofo alemão Friedrich Wilhelm Hegel, já outros 

historiadores, entretanto, prolongam o seu fim até o surgimento da filosofia de Nietzsche, 

havendo ainda aqueles que afirmam sua persistência ao longo  do século XX, conjeturando 

ainda da pertinência de incluir muitos pensadores contemporâneos como continuadores desta 

tradição, garantindo assim a sua vigência e pertinência.  

A respeito do termo subjetividade, Bicca (1997, p. 145).afirma: 
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A rigor, “subjetividade” é um termo genérico, isto é, uma noção que enfeixa ou se 
encontra em relação necessária com uma série de outros conceitos, que, conjugados, 
circunscrevem uma problemática: Eu, consciência, consciência de si, auto-
referência, autodeterminação, personalidade, espírito, enumerando apenas os mais 
importantes.  

 

Os termos acima citados consagraram a definição e a caracterização da filosofia 

moderna por formar, em seu conjunto, os norteadores de atitudes e procedimentos de 

investigação, assim como também, os padrões e estilos de argumentação e os critérios que 

justificam a fundamentação da verdade. Dessa forma, pode-se deduzir, a partir dessa 

explanação acerca dos elementos que definem a modernidade, que a subjetividade significa 

para essa época o seu paradigma de racionalidade filosófica que, ao longo do percurso da 

idade moderna, passou por algumas modificações. Neste sentido, a estrutura da subjetividade 

cartesiana é o fio condutor que garante a continuidade da filosofia dita moderna até a ruptura 

deste paradigma com o surgimento do paradigma pós-moderno e sua crítica do sujeito e da 

subjetividade, a partir de várias perspectivas interpretativas, cuja exemplaridade é o centrar-se 

na linguagem como elemento de ruptura com o paradigma filosófico da tradição moderna.  

O termo sujeito, segundo Bicca (1997, p.146), enquanto elemento filosófico, 

assume um sentido essencial com o filósofo Aristóteles que lhe atribui o sentido de base 

(subjectum- lançado por baixo – sub-stância), o que subjaz; usando a linguagem aristotélica, 

é a substância. Ou, como diz Nasncy (2001, p.33): “O sujeito é, de qualquer modo, a figura 

realizada, desenvolvida, de um gesto, numa modalidade pré-subjetiva, que é, na verdade, o 

gesto fundador ocidental, o gesto da suposição e da pressuposição”. E ainda afirma que, além 

disso, é tido como sujeito aquele que elabora enunciados, juízos e predicações. Esse 

significado do termo sujeito, enquanto base fixa, ou em outros termos, enquanto subjetividade 

fixa, através da qual a determinação encontra o seu alicerce, é algo que se prolonga ao longo 

da filosofia moderna que vai de Descartes, passando por Leibniz, os empiristas e Emmanuel 

Kant, chega até Hegel até a consumação do seu sistema filosófico que, em si mesmo, fecha o 

“discurso filosófico da modernidade”, nas palavras de Habermas (2000, 415). Segundo esse 

mesmo autor, a partir daí se presencia uma desintegração e uma superação problemáticas 

daquilo que foi o traço marcante do filosofar centrado no sujeito e na subjetividade. 

Vale lembrar aqui que a busca de Descartes tem por meta encontrar algo que 

pudesse ser proposto, que pudesse, de forma totalmente segura, desempenhar a função de 

fundamento, de suporte. E ainda mais, que, na busca do saber e do seu fundamento, o sujeito 

cartesiano descobre-se e institui-se, ele próprio, como este fundamento. Contudo, o que 
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caracteriza o termo sujeito ou subjetividade, enquanto instância fixa, encontra-se 

indelevelmente marcado, no início da filosofia moderna, a partir de outro termo: 

autoconservação. Este último tem como função garantir o não reconhecimento de uma 

regularidade natural que possa ser o fundamento do pensamento sobre o próprio sentido da 

autoconservação, ou seja, este pensamento sobre a autoconservação só pode ser erguido 

estritamente dentro da dimensão do humano, dito de outra forma, pensar a autoconservação 

significa não pensar condições externas ou divinas, mas tão somente, humanas no 

engendramento de tal conceito; como diz Bicca (1997), o sentido do termo conservação é 

totalmente afastado da idéia de Deus como fundamento do humano, pois não é mais 

alicerçado numa perspectiva teológica e metafísica e, sim, é compreendido a partir da noção 

de homem. A atividade da autoconservação é vista aos poucos como uma atividade 

fundamentalmente humana, pois é o homem que a realiza e, como também se torna tutor de 

seu próprio ser, é responsável totalmente pela compreensão de seu próprio ser sem nenhuma 

dependência com o ser divino: Deus. Lembre-se aqui que a démarche cartesiana vai da 

instância do eu ao mundo, passando por Deus como garantia desta relação de unidade entre as 

duas substâncias: a res cogitans e a res extensa, segundo a ordem das razões.  

De acordo com Bicca (1997), a Autoconservação é o princípio que conduz tanto a 

vida individual quanto a vida coletiva. O significado do termo, segundo o filósofo é o 

seguinte: 

Autoconservação torna-se Idade Moderna um príncipio tanto da vida individual 
quanto da vida coletiva ou em sociedade. O que o termo significa fundamentalmente 
é um esforço para afirma-se na esfera da existência, a atividade de manter o seu 
próprio ser – atividade incessante, que não conhece repouso ou momento onde ele 
de algum modo ou em algum sentido (excetuando-se a morte) se detenha (BICCA, 
1997, p. 147). 

 

O interessante a ser observado aqui é a noção de filosofia moderna, enquanto 

aquela que é demarcada com a noção de autoconservação, desvinculada da dimensão 

teológica e metafísica da Idade Média, que tinha Deus como o seu único fundamento, é 

substituída por uma dimensão do  pensar que em tudo se funda a partir da natureza do 

homem. Esse pensar levou à fomentação de um pensamento filosófico e científico que tem  

como ponto essencial de investigação tanto a natureza do homem, quanto a exterior a ele. Isto 

tem uma repercussão essencial na fundamentação do sistema categorial sartreano, como se 

verá mais adiante, quando da elaboração das categorias centrais do seu pensamento, tais 

como, as categorias do em-si e do para-si na sua obra fundamental O Ser e o Nada. A 
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natureza, na modernidade, assume um posto elevado na medida em que ocorre a 

desteleologização da mesma, ou ainda, pode-se afirmar, sem nenhuma margem de erro, que o 

conceito de causa final de Aristóteles é eclipsado pela noção de natureza sem nenhuma 

dimensão divina e transcende, baseada agora apenas na noção de causa eficiente.  

Esse processo de desteleologização, de acordo com Matos (1997), é decorrente da 

transformação tanto na dimensão científica quanto filosófica que ocorreu entre os séculos 

XVI e XVII, proveniente do advento da ciência moderna que transformou a fundamentação e 

a configuração do próprio ato de pensar do homem: 

 

Vertigem e desestruturação caracterizam esse sentimento do mundo que se 
convencionou tratar como moderno, que se inicia com uma mudança no pensamento 
filosófico e científico dos séculos XVI e XVII:  durante esse período o espírito 
europeu sofreu – ou realizou – uma revolução espiritual que modificou os 
fundamentos e os próprios quadros do nosso pensamento e cuja raiz e fonte é a 
ciência moderna (KOIRÈ apud MATOS, 1997, p.71). 

 

De acordo com Matos (1977, p. 71), alguns historiadores caracterizam a 

modernidade como o período da história em que ocorre a mudança cosmológica que se efetiva 

a substituição da noção de mundo geocêntrico dos gregos como também do mundo 

antropocêntrico da Idade Média pela noção de universo descentrado da astronomia moderna. 

Outros historiadores, voltando-se para as questões estritamente sociais do processo espiritual 

desse período, afirmam que o mesmo se caracteriza pela substituição da teoria contemplativa 

para a práxis, da ciência contemplativa para a ciência ativa na qual o homem não é mais um 

mero observador da natureza, mas se torna aquele que interfere sobre ela, ou seja, essa nova 

postura diante do mundo, tem como base a idéia de que o conhecimento não tem só como 

ponto de partida noções e princípios, mas, também, a própria realidade observada e submetida 

a experimentações. Outros historiadores demonstram que a característica mais relevante desse 

período é justamente a secularização da consciência, ou seja, a preocupação do homem da 

ciência e da filosofia não é mais com o mundo transcendente, mas, exclusivamente com o 

mundo que o circunda, com o mundo no qual se encontra, contudo é ressaltado pela autora 

Matos (1997, p.71) que existem dois aspectos importantíssimos que caracterizam a idade 

moderna de forma preponderante, a saber: “... a destruição do Cosmos e a geometrização do 

espaço.” 

Koyré (apud MATOS, 1977, p.71) afirma que a caracterização da modernidade é 

a destruição da concepção de mundo fundada na idéia de finito e de ordenação, na qual o 
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mundo teria como estrutura uma hierarquia do espírito eterno e puro e, dependendo de onde 

se encontrava, seria dado ao homem um determinado valor que também estaria em 

consonância com a determinação do grau ou o nível de seu aperfeiçoamento. 

Esse valor, como também o nível de aperfeiçoamento do espírito eterno e pur, 

seria demarcado no período que antecede o advento da Idade Moderna por estar localizado 

num mundo corruptível, pesado e opaco, perecível que se encontrava abaixo dos astros 

imponderáveis, indestrutíveis e luminosos, dentre eles, a terra. A noção de Cosmo, de acordo 

com Matos (1977) diz respeito à noção de mundo finito, que tem limites determinados, ou 

seja, é uma noção de um mundo hermético. Contudo, a Idade Moderna inaugura uma nova 

concepção de mundo, que passa a ser vista a partir da noção de infinitude que se desvincula 

totalmente da estrutura hierárquica natural dos seres, cedendo lugar à idéia da unificação das 

leis que regem o mundo em sua totalidade. A noção de espaço dada por Aristóteles, que 

perdura até o fim da Idade Média, é substituída pela noção de espaço homogêneo, da 

geometria de Euclides que define o espaço como algo homogêneo sem nenhuma hierarquia 

dos seres localizados no seu interior. Essa nova noção da geometria acarreta, dessa forma, a 

destruição da idéia de que existiriam seres superiores e inferiores, pois a geometria euclidiana 

é permeada pela idéia de equivalência que demarca que todos os lugares teriam o mesmo 

valor. “A concepção aristotélica do espaço – qualitativa e diferenciadora de lugares (topos) – 

é substituída pelo espaço homogêneo da geometria euclidiana, onde todos os lugares se 

equivalem” (KOYRÉ apud MATOS, 1977, p. 71). 

Para ratificar essa idéia da mudança de fundamento do pensar a partir do século 

XVII com o surgimento da ciência moderna, Henrich (apud BICCA, 1997, p. 147), comenta 

que existe de fato uma relação intrínseca entre o surgimento da noção de subjetividade e a 

ciência moderna na medida em que corrobora para a substituição da idéia de movimento 

aristotélica a partir da lei newtoniana da inércia, segundo a qual  todo corpo persiste em 

estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se nenhuma força atuar sobre ele. Ora, 

assim, as teses de Aristóteles acerca da existência de lugares naturais para os corpos se 

acomodarem e atingirem o repouso e, acerca da representação da ordenação natural, enquanto 

princípio de definição dos corpos, são totalmente destituídas de sentido, segundo a física 

newtoniana. Na Idade Moderna, o mundo é conservado a partir de suas próprias forças sem 

nenhuma interferência divina, contrapondo-se dessa forma à perspectiva de conservação da 

Idade Média. Nas palavras de Burtt (1983, p.11), tenta-se,: 
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[...] “estabelecer”, como diz,  “o contraste metafísico fundamental entre o 
pensamento medieval e moderno,com respeito a suas concepções da relação do 
homem com seu ambiente natural. Para a tendência dominante no pensamento 
medieval, o homem ocupava um lugar mais significativo e determinante no universo 
que o reino da natureza física, enquanto que para a corrente principal do pensamento 
moderno a natureza ocupa um lugar mais independente, mais determinante e mais  
permanente que o do homem. (Aqui encontramos um contraste da maior relevância 
para o desenvolvimento posterior para o conceito de liberdade humana, com vista a 
consideração de uma “segunda natureza”, própria do homem). Para a Idade Média, o 
homem era, em todos os sentidos, o centro do universo, Acreditava-se que todo o 
mundo da natureza estava teleologicamente subordinado a ele e seu destino eterno. 
Os dois grandes movimentos que se uniram  para formar a síntese medieval, a 
filosofia grega e a teologia judaico-cristã, haviam levado irresistivelmente a essa 
conclusão. A visão do mundo que prevalecia no período era marcado por uma 
confiança profunda e persistente em que o homem, com suas esperanças e idéias, era 
o fator mais importante e mesmo o controlador do universo”. 

 

Ou , como é dito de outra maneira por Bicca (1997, p.148), 

 

A conservação de todas as coisas ou do mundo é um tema de primeira grandeza no 
interior da metafísica moderna cristã. Mas, nos termos em que é pensada na filosofia 
medieval, a conservação não é compreendida como conservação autônoma das 
coisas ou a partir delas mesmas. Sua formulação e explicitação produzem-se, em 
geral, por meio ou por recorrência ao conceito de Deus como fundamento último das 
argumentações apresentadas. 

 

 

A Idade Moderna rompe com a idéia de conservação como algo que não pode ser 

considerado como desvinculado da vontade de Deus. A Idade Moderna é inaugurada pela 

idéia de que o fundamento do filosofar se dá pela autodeterminação que o homem assume da 

idéia do que é um ser livre, por isso tem a responsabilidade, enquanto sujeito autêntico, sobre 

a atividade da autoconservação, segundo Bicca (1997), a do o empirismo e do racionalismo. 

O primeiro tem como representante Francis Bacon que toma o objeto como ponto de partida 

de sua investigação filosófica; e o segundo tem como o seu mais defensor René Descartes que 

elege o Sujeito como ponto de partida daquela investigação. É notório que o âmbito de 

investigação da filosofia moderna é a epistemologia ou teoria do conhecimento que é retratada 

pela oposição entre o empirismo e o racionalismo. Essa oposição é referente à diferenciação 

entre a base de origem do conhecimento humano: o empirismo diz que a origem do 

conhecimento humano se encontra na observação, enquanto o racionalismo diz que tal origem 

pode ser compreendida a partir dos atos de entendimento do puro intelecto, ou, no dizer de 

Descartes, nas “idéias claras e distintas”.  
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O saber de si é um tema no qual uma época pôde se compreender e formar uma 
imagem de si própria. A passagem do pensamento de conservação por vontade do 
Criador à filosofia da conservação autofundamentada – em que o homem, concebido 
como ser de liberdade, é entronizado na função de sujeito autêntico dessa atividade – 
implica ir além daquele sentido antigo, elementar, da simples familiaridade consigo 
mesmo – o que é tão mais verdadeiro quanto mais se tenha como referência o 
racionalismo e menos o empirismo. 

A história do domínio de investigação filosófica no qual se notabilizou a filosofia 
moderna de modo geral, a epistemologia ou teoria do conhecimento, é perpassada 
pela oposição entre racionalismo e empirismo. Em poucas palavras, é possível 
descrever a vertente empirista por meio da tese de que a origem fundamental de todo 
conhecimento localiza-se na observação, enquanto, contrariamente, insistiam os 
racionalistas encontra-se tal origem nos atos de apreensão do puro intelecto, “as 
idéias claras e distintas”. (BICCA, 1997, p.152-153). 

 

A Idade Moderna não tem mais a referência da verdade no ser divino, ou seja, em 

Deus, mas a tem a partir da compreensão da auto-evidência da verdade, ou seja, do poder 

exclusivo da razão de discernir, distinguir e comparar. Neste sentido, é engendrada a ligação 

inseparável entre sujeito e fundamento. A consciência assim obtém seu estatuto metafísico 

que a dá plenos poderes de atingir a compreensão sobre si mesma. Descartes (1987) confere 

esse estatuto metafísico da consciência ao criticar a tradição e, dessa forma, ter como 

propósito filosófico reformular o entendimento, ou seja, a razão. O homem moderno coloca-se 

no centro dos interesses e decisão. O que ocorre nesse sentido é uma laicização do saber que é 

estimulada pela capacidade de livre exame.   

 

[...] persuadi-me de que verdadeiramente não seria razoável que um particular 
intentasse reformar um Estado, mudando-o em tudo desde os fundamentos e 
derrubando-o para reerguê-lo; nem tampouco reformar o corpo das ciências ou as 
ordens estabelecidas nas escolas para ensiná-las; mas que, no tocante a todas as 
opiniões que até então acolhera em meu crédito, o melhor a fazer seria dispor-me, de 
uma vez para sempre, a retirar-lhes essa confiança, a fim de substituí-las em seguida 
por outras melhores, ou então pelas mesmas, depois de tê-las ajustado ao nível da 
razão. [...] Nunca o meu intento foi além de procurar reformar meus próprios 
pensamentos, e construir num terreno que é todo meu ( DESCARTES,1987, p. 35-
36).   

 

Bacon (1973), assim como Descartes, também critica a tradição da ciência 

aristotélica a qual destacava o papel da dedução na sua forma silogística como fundamento da 

ciência. Bacon, que faz parte do pensamento no período de transição entre a Idade Medieval e 

a Moderna propriamente dita, elege a observação da natureza como ponto de partida da 

investigação científica, ou seja, a observação é, na perspectiva filosófica de Bacon, o 

fundamento da formação do quadro das leis que deve compor todas as ciências. Neste seu 

afastamento da lógica aristotélica enquanto paradigma para a formulação das leis científicas, 
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Bacon institui a indução, ou seja, o raciocínio de que, para se atingir as conclusões gerais ou 

universais, deve-se partir da observação de alguns fenômenos particulares, e, através da sua 

repetição, estabelecer uma conclusão geral que é aplicada a outros fenômenos. 

 

A lógica tal com é hoje usada mais vale para consolidar e perpetuar erros, fundados 
em noções vulgares, que para a indagação da verdade, de sorte que é mais danosa 
que útil. [...] O silogismo não é empregado para o descobrimento dos princípios das 
ciências; é baldada a sua aplicação a axiomas intermediários, pois se encontra muito 
distante das dificuldades da natureza. Assim é que envolve o nosso assentimento, 
não as coisas. [...] o silogismo consta de preposições, as proposições de palavras, as 
palavras são o signo das noções. Pelo que se as próprias noções (que constituem a 
base dos fatos) são confusas e temerariamente abstraídas das coisas, nada que delas 
depende pode pretender solidez. Aqui está por que a única esperança radica na 
verdadeira indução (BACON, 1973, p. 21). 

 

Torna-se evidente, a partir da explanação acima, que existe uma convergência 

entre empiristas e racionalistas: ambos criticam de forma contundente a tradição. Os 

empiristas vêem o objeto como algo cognoscível, ou seja, algo possuidor de certas 

possibilidades de se efetivar o conhecimento sobre o mesmo. Para o racionalismo, ao 

contrário, é na consciência a partir de seus próprios princípios, ou seja, da sua própria luz, que 

se dá conhecimento. Há, ainda, um outro ponto em comum: ambos partem de um mesmo 

ponto na discussão acerca da origem do conhecimento, a saber: a distinção entre quem é o 

sujeito e o objeto na fundamentação do conhecimento. É interessante ressaltar que essa 

separação radical não foi visualidade e, por isso, não tratada pela noção de verdade na Grécia 

Clássica. Ora, a constatação dessa cisão teve como primeira necessidade o engendramento de 

um método para conduzir bem a razão no percurso da pesquisa sobre a verdade, pois a mesma 

só pode ser alcançada a partir da superação da exterioridade entre sujeito e mundo, 

possibilitando o sujeito apreender o objeto. 

Descartes, diferente dos filósofos do período clássico e medieval, afirma que a 

tradição, por se alicerçar na idéia do homem precisar sempre de algo que se encontra fora do 

mesmo, é falha justamente por não ter percebido que a luz que ilumina o caminho da verdade 

se encontra na interioridade do próprio homem, ou seja, se encontra na sua razão, dito de 

outra forma, se encontra fundamentada na sua luz natural, no poder inato de apreender 

diretamente, as verdades que Deus nela implantou. 

 

Para Descartes, bem como para todo o pensamento dualista, rompe-se a 
continuidade de greco-cristã entre o mundo sensível e o inteligível:  “confiando à 
sabedoria humana o papel do foco luminosos, Descartes se opõe a toda uma tradição 
(platônica e agostiniana) para o qual o espírito humano só é capaz de apreender seu 
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objetivo se estiver iluminado por uma luz cuja fonte le não traz em si, mas que lhe 
vem de uma foco luminoso transcendente (a idéia de Bem, Deus)”. Descartes dirige-
se àqueles que se valem de sua própria luz natural ou razão (MATOS, 1997, p. 73). 

 

Matos (1997, p. 74) comenta que Descartes rompe com a tradição greco-cristã, na 

medida em que não acata a idéia platônica acerca da negatividade do corpo já que o considera 

o cárcere da alma, pois esta se encontra aprisionada. Também se distancia da noção de corpo 

da Idade Média por dualizá-lo em duas perspectivas: o corpo físico, humano e mortal 

(portanto imperfeito) e o corpo místico, divino e eterno. Na perspectiva da filosofia 

cartesiana, o corpo é visto como uma máquina. 

O corpo, no âmbito da filosofia moderna, não é descartado, inicialmente na 

fundamentação da verdade, justamente porque, compreendendo o corpo, obtêm-se a verdade 

por sua própria recusa. A apreensão do corpo permite, de acordo com Descartes, o sujeito 

apreender-se enquanto aquele que compreende o seu próprio ser, e, assim, adquirir segurança 

daquilo que é. Na perspectiva da filosofia cartesiana, o corpo é visto como uma máquina. 

Seguindo a linha de raciocínio de Descartes, o corpo-máquina se assemelha a uma máquina 

feita pelo homem para uma determinada função já que, assim como a máquina tem suas 

partes, o corpo tem os seus órgãos. O corpo sendo diferenciado pelo pensamento só pode ser 

ligado a ele pela glândula pineal que se encontra na base do pescoço e que possibilita a 

comunicação entre as duas substâncias do composto humano, a saber: a res extensa e a res 

cogita. 

Descartes, na elaboração de sua filosofia, rechaça a tradição, a experiência 

sensível, a dimensão corpórea e o senso comum como pontos de partida para se atingir o 

conhecimento objetivo. O filósofo adverte para o fato de que o mundo sensível não pode ser 

conhecido através de uma via exterior ao homem. A partir dessa constatação da imanência do 

pensamento, Descartes, à luz da história da filosofia, torna-se o inaugurador da Filosofia 

Moderna. Hegel (apud MATOS, 1997, p.75) faz as seguintes afirmações sobre René 

Descartes: 

 

[...] com Descartes entramos, com rigor, em uma filosofia própria e independente 
que sabe que procede substantivamente da razão e que a consciência de si é um 
momento essencial da verdade. [...] Com efeito, com Descartes começa 
verdadeiramente a cultura dos tempos modernos, o pensamento da moderna filosofia 
[...]. Neste novo período, o princípio geral que regula e governa tudo no mundo é o 
pensamento que parte de si próprio. Este pensamento, que é para si, essa cúpula 
mais pura da interioridade se afirma e se fortifica como tal, relegando para o 
segundo plano e rechaçando como ilegítima a exterioridade morta da autoridade. 
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Somente o pensamento livre que se abriga em mim pode reconhecer e corroborar, 
como tribunal competente, o pensamento [...]. A filosofia se converte, dessa 
maneira, numa incumbência geral acerca da qual todo homem deve saber emitir 
juízo, pois todo individuo é um ser pensante por natureza.  

 

O filósofo Hegel (apud MATOS, 1997) demarca o nascimento da filosofia 

moderna com o advento da descoberta do “eu pensante”. Neste sentido, o racionalismo 

cartesiano tem como tema central, como já foi comentado anteriormente, a consciência de si 

por sua natureza e significado. A natureza consiste em ser o primeiro princípio de todo o 

conhecimento humano enquanto fundamento do mesmo, ou seja, é somente a partir da 

autoconsciência que o outro, as coisas e o mundo em sua totalidade podem ser conhecidos. 

A grande guinada que Descartes proporcionou para favorecer o surgimento da 

filosofia moderna foi justamente estabelecer uma relação necessária e intrínseca entre o 

conceito de razão e o conceito de subjetividade. Com isso, a filosofia se encontra circunscrita 

em seu próprio âmbito: da razão, da subjetividade. O termo razão, na filosofia moderna, a 

partir de Descartes, está relacionado com os conceitos de Eu, consciência, consciência de si. 

A subjetividade, por sua vez, pode ser apreendida através da certeza de foro interno, ou seja, 

de foro intelectual. Em Descartes, a consciência se mostra enquanto própria do homem e diz 

respeito ao seu interior. Destaca-se, nesta noção de subjetividade cartesiana, o poder que o 

homem tem de conscientizar-se de si mesmo mediante o conteúdo do seu pensar. Dessa 

forma, os atos do pensamento constituem a condição primeira para a consciência de si. Os 

atos do pensar são indissociáveis dela. Só se pode compreender-se como aquele senhor e 

responsável pelo seu próprio ser, na medida em que é empreendida a tarefa e esforço do 

próprio ato de pensar. 

O itinerário de Descartes, na empreitada da descoberta da subjetividade como 

paradigma do filosofar, inicia-se com a introspecção no seguinte sentido: enquanto 

averiguação de natureza intelectual sobre si próprio, este é o caminho escolhido por Descartes 

para a descoberta da consciência de si.  O caminho é explicitado por Descartes na terceira 

meditação da seguinte maneira: 

 

Fecharei agora os olhos, tamparei meus ouvidos, desviar-me-ei de todos os meus 
sentidos, apagarei mesmo o meu pensamento todas as imagens das coisas corporais, 
ou, ao menos, uma vez que mal se pode fazê-lo, reputá-las-ei como vãs e como 
falsas; e assim entretendo-me apenas comigo mesmo e considerando meu interior, 
empreenderei tornar-me pouco a pouco mais conhecido e mais familiar a mim 
mesmo. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que nega, que 
conhece poucas coisas, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, 
que também imagina e sente (DESCARTES, 1983, p.99). 
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Neste sentido, a razão cartesiana tem a capacidade de vê a sua interioridade, é o 

caminho de acesso ao o que não é sensível. Distinguindo-se, desta forma, o que é sensível do 

que não é. Este caminho impele o encontro do puro saber de si, do seu próprio ser, e assim 

torna a sua certeza inabalável. 

Segundo Bicca (1997, p. 158), é justamente no ato de pensar que se apreende a 

noção de sujeito. Esta, na dimensão da filosofia cartesiana, significa a estrutura formal da 

subjetividade que pode ser compreendida mediante a auto-reflexão intelectual. 

Após a reflexão acerca da natureza da filosofia moderna, se estabelecerá uma 

relação entre ela e a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre, na medida em que, no início 

deste capítulo, mencionou-se que a fundamentação dos pressupostos ontológicos do 

pensamento sartreano, o ser-para-si e o ser-em-si, é fruto da herança que Sartre herdou da 

Modernidade e da sua noção de Subjetividade. 

Bornheim (1984, p. 13-14) afirma que o pensamento sartreano se encontra 

totalmente envolto na Metafísica moderna, porque elege como ponto de partida na 

fomentação de sua filosofia a idéia de que deve, no ato de filosofar, existir um primeiro 

princípio que venha a garantir a natureza da autenticidade do discurso filosófico. Proposta 

essa da filosofia cartesiana que reclamava o descobrimento de tal princípio para o 

acontecimento do verdadeiro filosofar. Sartre (1987, p.15) afirma: 

 

Nosso ponto de partida é, de fato, a subjetividade do indivíduo e isso por razões 
estritamente filosóficas. Não porque sejamos burgueses, mas porque desejamos uma 
doutrina baseada na verdade e não num conjunto de belas teorias cheias de 
esperança, mas sem fundamentos reais. Como ponto de partida, não pode existir 
outra verdade senão esta: penso, logo existo; é a verdade absoluta da consciência 
que apreende a si mesma. Qualquer teoria que considere o homem fora desse 
momento em que ele apreende a si mesmo é, de partida, uma teoria que suprime a 
verdade pois, fora do cogito cartesiano, todos os objetos são apenas prováveis e uma 
doutrina desmorona no nada; para definir o provável, temos de possuir o verdadeiro. 
Portanto, para que haja uma verdade qualquer, é necessário que haja uma verdade 
absoluta; e esta é simples e fácil de entender; está ao alcance de todo mundo; 
consiste no fato de eu apreender a mim mesmo, sem intermediário. 

 

É notória, através da citação acima, que a herança cartesiana (apesar de existir 

diferenças abissais entre Descartes e Sartre que se falará adiante) se encontra nitidamente 

demarcada em Sartre justamente em relação ao apelo que também faz à consciência como 

aquela que impele o descobrimento de si mesma e do outro. Assim como Descartes que 

também tem a pretensão de descrever a consciência enquanto ponto de partida de suas 

investigações filosóficas para poder alcançar a compreensão do mundo objetivo. A verdade 
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para Sartre, bem como para Descartes, não existe fora do sujeito. A preeminência do cogito 

cartesiano que surge como uma verdade inquestionável é a razão de ser de todas as verdades.  

A subjetividade para Sartre, e também para Descartes, pode ser compreendida 

mediante uma intuição, no sentido que pode ser vista diretamente sem que se necessite de 

algo externo a ela mesma. Sartre assume a postura cartesiana na medida em que acata a idéia, 

como afirma Perdigão (1995, p.33), de que através do pensar se pode constatar a existência. O 

ato de pensar é o que permite a tomada da consciência de si e do outro, que é diferente da 

consciência, ou seja, o mundo objetivo. Este último só pode adquirir significado quando a 

consciência atinge a compreensão de si mesma enquanto aquela que instaura sentido ao 

mundo objetivo justamente porque neste último não tem o poder instaurador de sentido por 

não se compreender enquanto interioridade, enquanto subjetividade. 

É interessante ver a presença da metafísica moderna, como afirma Bornheim 

(1984, p.13), na aceitação de Sartre em relação ao não questionamento acerca da existência da 

subjetividade enquanto primeiro princípio metafísico, pois essa aceitação é decorrente em 

Sartre como uma verdade que não precisa ser questionada já que possui a força da evidência. 

A presença ainda da metafísica moderna pode ser constada na filosofia sartreana a 

partir da diferença abissal que Sartre (1987, p. 15) estabelece entre o reino humano e o reino 

das coisas: “Nós desejamos, precisamente, estabelecer o reino humano como um conjunto de 

valores distintos dos do reino material”. Percebe-se claramente a aceitação inelutável da 

dicotomia entre o sujeito e objeto. Contudo, Bornheim (1984) adverte que a aceitação de 

Sartre em relação a essa de dicotomia não se apresenta em momento algum dentro da 

dimensão gnosiológica instaurada na filosofia moderna, pois esta se caracterizou enquanto 

uma filosofia voltada exclusivamente para a problematização acerca da origem do 

conhecimento. A dicotomia sujeito-objeto em Sartre se encontra voltada para o âmbito 

metafísico por ter como preocupação fazer uma análise ontológico-fenomenológica da 

existência humana. Afirma Bornheim (1984, p.14) acerca dessa dicotomia acatada na filosofia 

sartreana: 

 

Mas a Metafísica moderna está presente no pensamento sartriano ainda em um 
segundo ponto: a dicotomia sujeito-objeto. Esse dualismo não apresenta, porém, 
precipuamente ao menos, a dimensão gnosiológica encontrada no pensamento pós-
hegeliano e, mais especificamente, na escola neokantiana. Não se pretende colocar o 
problema crítico fundamental; uma característica da filosofia de Sartre é que aquela 
dicotomia se apresenta de imediato com uma dimensão metafísica. Por isso, ao 
afirmar a preeminência do cogito, pode o nosso autor proceder à crítica ao 
materialismo. 
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Bornheim (1984) afirma que a dicotomia aceita por Sartre, por não se encontrar 

relacionada à problematização gnosiológica, desemboca na dimensão ontológica, decorrente 

da crítica que faz ao materialismo. Para Sartre, toda forma de materialismo impele ao homem 

se ver enquanto coisa inerte, ou seja, leva o homem a ver o outro homem como um mero 

objeto a partir de perspectiva determinista, por ver a si mesmo e ao outro como algo que se 

possa inserir num conjunto de determinações que não podem ser ultrapassadas. 

 

Todo materialismo me leva a tratar todos os homens, eu próprio inclusive, como 
objetos, ou seja, como um conjunto de reações determinadas que distingue do 
conjunto das qualidades e dos fenômenos que constituem uma mesa, uma cadeira ou 
uma pedra (SARTRE, 1987, p.15). 

 

Ora, a distinção realizada por Sartre dos dois reinos, humano e das coisas, 

demarca a sua preocupação com a constituição e radicalização dos mesmos a partir da 

subjetividade, e não do mundo objetivo, do reino material. A radicalização dos reinos na 

filosofia sartreana é uma revelação da sua relação com a metafísica moderna, pois a mesma é 

a estrutura fomentada por Sartre na elaboração de sua análise acerca da existência humana. 

É relevante para o assunto em pauta efetivar uma análise mais cuidadosa sobre o 

cogito, enquanto ponto de partida em Sartre e Descartes, com o objetivo de se discutir as 

semelhanças e diferenças entre o tratamento dado pelos dois filósofos a esse mesmo ponto de 

partida. De acordo com Bornheim (1984, p.15) o paralelo entre os dois filósofos pode ser 

visto, inicialmente, pela postura assumida em relação à determinação do mesmo ponto de 

partida, como já foi salientado anteriormente, do filosofar autêntico, a: subjetividade. A partir 

da aceitação desta como princípio único de fundamentação de toda verdade, existe também a 

aceitação, da idéia de que deve existir um método específico procedente da própria 

subjetividade para se atingir a verdade. Sabe-se que Descarte elaborou o seu método a partir 

da dúvida e, devido aos princípios da subjetividade, passou a ser considerado o método por 

excelência no alcance do ver intuitivo das idéias claras e distintas. 

O método engendrado, a partir unicamente da dimensão da subjetividade tanto em 

Descartes quanto em Sartre, é marcado por dois momentos: o primeiro é a busca da afirmação 

do cogito enquanto uma certeza inelutável; o segundo é a especificação da natureza do cogito. 

Descartes elege a dúvida metódica como o único meio possível de se atingir a compreensão 

da subjetividade, a dúvida é aplicada inicialmente ao mundo exterior para conhecê-lo e, 

posteriormente, assim, conhecer a natureza da subjetividade. De acordo com Bornheim 
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(1984), Descartes aplica a dúvida metódica de maneira radical com o objetivo de atingir as 

verdades totalmente destituídas de quaisquer vestígios de dúvidas, chegando, dessa forma, ao 

nível da dúvida hiperbólica através da criação do artifício do gênio maligno, que seria capaz 

de colocar em dúvida até as verdades aparentemente inquestionáveis tais como as verdades 

matemáticas. A determinação da dúvida metódica, enquanto método de se atingir as verdades 

claras e distintas, ou as verdades absolutas, só foi possível ser criada devido à aceitação da 

pressuposição da realidade do pensamento. Após a fomentação do método e seus resultados, 

Descartes se impôs a tarefa de tratar da natureza do pensar e, ao tratá-la,  atinge a conclusão 

que é uma substância, ou seja, res cogitans.  

Bornheim (1984, p. 18) afirma que a natureza do cogito cartesiano no âmbito da 

filosofia sartreana é totalmente redimensionada por Sartre. Este não vê o cogito como algo 

hermético, fechado em si mesmo como René Descartes, dito de outra forma, o cogito não é, 

em Sartre, um pensamento puro envolto em si mesmo, não é um ego sum res cogitans. Sartre 

dá à dimensão do cogito um caráter existencial, fomentado pelo filósofo na medida em que ao 

radicalizar o reino material do reino humano, mediante a criação de uma analítica existencial, 

assume a tarefa de analisar o sujeito inserido em sua concretude. Em suma, a análise da 

subjetividade só pode ser realizada quando o sujeito tem o caráter de ser-no-mundo. 

Ainda de acordo com Bornheim (1984), a dimensão existencial do cogito 

sartreano é decorrente da aproximação e aceitação de certos aspectos da filosofia de 

Heidegger (assunto que se voltará a ser esmiuçado posteriormente no decorrer do trabalho). 

Sartre confere ao sujeito a sua dimensão mundana como condição essencial para apreensão de 

seu sentido ontológico e afirma: “É o homem no mundo, com essa união específica do homem 

com o mundo que Heidegger, por exemplo, chama ‘ser-no-mundo’.” (SARTRE, 2005 p.43). 

Bornheim (1984) salienta também que, mesmo Sartre explicitando a natureza do 

cogito a partir da dimensão concreta do homem, não deixa de ser cartesiano. Contudo é 

justamente essa noção de mundo que possibilitou ao filósofo o tratamento da dimensão 

existencial do cogito. Neste aspecto, se distancia do cogito cartesiano. Esse distanciamento é 

também decorrente em consonância com a dimensão concreta do sujeito enquanto ser-no-

mundo, a subjetividade em Sartre não se encontra encerrada em si mesma, já que o homem é 

um ser-no-mundo. E por se encontrar inserido no mundo o seu fundamento não é estabelecido 

a partir da reflexão, ou no dizer de Descartes, na res cogitans, e sim, no cogito pré-reflexivo, 

como diz Sartre (2005 p.24), “[...] a consciência não-reflexiva torna possível a reflexão: existe 

um cogito pré-reflexivo que é condição do cogito cartesiano”. 
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Admitindo a idéia de mundo é que Sartre consegue atribuir ao cogito uma dimensão 
existencial que não se encontra em Descartes. [...] Há, portanto, um ponto de partida 
que é a consciência. Mas a consciência não é fechada em si própria, visto que o 
homem é ser-no-mundo; e o ser-no-mundo não encontra o seu fundamento na 
reflexividade ou na res cogitans, já que ele se estabelece num plano pré-reflexivo. 
Isso implica, por sua vez, a preeminência absoluta do existir. “Toda existência 
consciente existe como consciência de existir” (SARTRE apud BORNHEIM, 1984, 
p.19). 

 

Bornheim (1984) comenta que a postura de Sartre em relação à dimensão 

concreta, à qual a análise existencial tem que estar submetida para compreender a própria 

existência humana, torna evidente que o mundo não pode ser negado, nem mesmo 

momentaneamente, pois a existência do cogito reflexivo está intrinsecamente relacionada à 

existência do cogito pré-reflexivo, dessa forma, em vez de se partir da dimensão do pensar na 

análise sobre a existência humana, se deve, ao contrário, ter como ponto de partida a 

existência concreta a qual permite ao homem, mediante suas experiências, atingir a 

compreensão da sua existência enquanto um ser-no-mundo. 

 

A aparição não é sustentada por nenhum existente diferente dela: tem o seu  ser 
próprio. O ser primeiro que encontramos em nossas investigações ontológicas é, 
portanto, o ser da aparição. Será ele mesmo uma aparição? Em princípio, assim 
parece. O fenômeno é o que se manifesta, e o ser manifesta-se a todos de algum 
modo, pois dele podemos falar e dele temos certa compreensão. Assim, deve haver 
um fenômeno de ser, uma aparição do ser, descritível como tal. O ser nos será 
revelado por algum meio de acesso imediato, o tédio, a náusea, etc., e a ontologia 
será a descrição do fenômeno de ser tal como se manifesta, quer dizer, sem 
intermediário (SARTRE, 2005, p.18-19). 

 

Sartre discute a noção de ser, sob duas angulações: a primeira refere-se ao 

fenômeno do ser revelado no ato da reflexão do cogito pré-reflexivo; quando ativa a reflexão, 

faz em consonância com a segunda angulação, que é a do ser dos existentes e, dessa forma, 

torna-se translúcida a diferença entre ambos, possível na filosofia sartreana por causa da 

aceitação de Sartre de ter como ponto de partida de suas investigações filosóficas, a 

consciência, que, por sua vez, se diferencia do mundo objetivo dos seres. Essa diferença é 

tratada, a partir da crítica à tradição, sob uma maior particularização dos mesmos e citados 

como as representações ontológicas de seu pensamento como ser-para-si e ser-em-si.  

É, portanto, seguindo as duas representações ontológicas da filosofia sartreana que 

se pode diferenciar, no interior do pensamento de Sartre, a consciência e o mundo. Esta 

distinção entre a consciência e o mundo perpassa toda a sua filosofia e estes são tomados 
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como fundamentos na elaboração de todas as questões tratadas pelo filósofo. Dessa forma, a 

problematização acerca da liberdade e da moral requer no seu tratamento uma discussão sobre 

as características ontológicas dessas duas regiões insulares: o ser-para-si e o ser-em-si. O 

segundo capítulo do trabalho em curso contemplará uma investigação sobre essas duas 

regiões para um melhor desempenho sobre a discussão da liberdade e da moral na perspectiva 

filosófica de Sartre na sua obra: O Ser e o Nada. Eis, então, a demarcação da Metafísica 

Moderna na filosofia sartreana.  

A fim de continuar o itinerário dos caminhos teóricos que Sartre seguiu para 

fomentar as bases de seu edifício de idéias, será enfocada na segunda parte desse capítulo, a 

contribuição da fenomenologia husserliana e a nova base que Sartre lhe dá após o rompimento 

com o mestre Husserl. 

 

1.2 A Fenomenologia em Husserl 

 

A descrição acerca dos conceitos básicos da Fenomenologia de Edmund Husserl 

requer uma elucidação do seu significado. É notório que a Fenomenologia tratada pelo 

filósofo tem um contorno suis generis, na medida em que vai assumir a dimensão de um novo 

movimento filosófico e, concomitantemente, de um novo caminho ou método da construção 

do  pensamento.  

Esse movimento tem como ponto de partida a tentativa de resolver um problema 

epistemológico criado pela filosofia empirista, pela psicologia (a qual estava assumindo um 

lugar privilegiado no âmbito da teoria do conhecimento) e também pela filosofia crítica de 

Kant.  

O problema consistia na tese criada pela psicologia de que todo conhecimento 

filosófico teria que ser reduzido a um fato psicológico. Esta tese fundamentava a lógica, a 

ética, a estética. A fenomenologia nasce, dessa forma, da crítica sobre a dimensão que o 

próprio pensar assume no âmbito das ciências em sua totalidade. Ao analisar a colocação 

crítica de Husserl sobre o psicologismo, Lyotard (1967, p.13) faz a seguinte afirmação: 

 

O psicologismo contra o qual Husserl luta identifica sujeito do conhecimento e 
sujeito psicológico. Afirma que o juízo “essa parede é amarela” não é uma 
proposição independente de mim, que o expresso e percebo essa parede.  Diremos 
que “parede”, “amarela” são conceitos definíveis em extensão e em compreensão 
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independentemente de todo pensamento concreto. [...] A validade dos grandes 
princípios funda-se sobre minha organização psíquica, e se são indemonstráveis é 
porque são inatos. Disto decorre evidentemente que não existe verdade independente 
dos passos psicológicos que a ela conduzem. 

 

A crítica dirigida ao empirismo consiste no privilégio dado à exterioridade das 

coisas, ou seja, a realidade objetiva que se sobrepuja à razão humana, papel assumido por 

todo conhecimento científico. Essa postura levou o empirismo a afirmar que as leis com 

caráter de apoditicidade, ou seja, com caráter de necessidade e universalidade são obtidas só 

mediante a experiência e esta, de acordo com Husserl, fornece apenas aquilo que é 

contingente e singular, logo, não pode oferecer ao conhecimento científico o princípio 

universal e necessário. Sobre essa crítica esclarece Ferreira ([19--], p. 14): 

 

 

Contra o empirismo, que tem <<laços íntimos de consangüinidade>> com o 
psicologismo, Husserl observa fundamentalmente que os princípios lógicos não 
procedem de uma generalização, mas se intuem em visão imediata numa intuição 
específica, com uma orientação, intenção do ver, em qualquer objeto singular; e que 
é uma petição de princípio induzirem-se princípios lógicos que têm de presidir a 
essa indução. 

 

A crítica mais profícua está direcionada a Kant, na medida em que Husserl levanta 

a problemática sobre o sujeito pensante cartesiano e sobre o sujeito transcendental kantiano. É 

necessário salientar que o significado do termo transcendental no pensamento husserliano é 

diferente do significado dado por Kant. Essa diferença traça o contorno da crítica que Husserl 

remete a Kant, segundo a qual o seu erro consistiu na concepção de imanência adotada e na 

não diferenciação entre o sujeito transcendental e o sujeito empírico. Husserl (1988) ao 

contrário de Kant, afirma que não existe esta separação, pois se contrapõe ao seu conceito de 

imanência por demonstrar que a consciência é intencional na medida em que se dirige para o 

mundo, e isso demarca que o sujeito que percebe o mundo é o mesmo que lhe dá significado. 

Husserl (1988, p. 75  ) faz a seguinte crítica sobre Kant: 

 

De resto, recordeis aqui a famosa distinção Kantiana entre juízos de percepção e 
juízos de experiência. A afinidade é manifesta. Por outro lado, Kant não atingiu a 
intenção última da distinção aqui necessária, visto que lhe faltava o conceito de 
fenomenologia e de redução fenomenológica e porque não conseguiu desvencilhar-
se totalmente do psicologismo e do antropologismo. Naturalmente, não se trata, para 
nós, de juízos apenas subjetivamente válidos que, na sua validade, se limitam ao 
<<sujeito empírico>>, e de juízos objetivamente válidos, a saber, válidos para todo o 
sujeito em geral: já desconectamos o sujeito empírico e a percepção transcendental, 
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a consciência em geral, depressa receberá para nós um sentido inteiramente diverso 
e nada misterioso. 

 

Husserl afirma que a tarefa da crítica consiste em mostrar o quanto as teorias do 

conhecimento, até o seu presente momento, tornaram-se teorias obscuras e contraditórias e, 

com isso, resultaram numa gama de problemas que necessariamente teriam que ser resolvidos 

através da demonstração da sua incoerência por não contemplarem o tema da essência do 

conhecimento em sua problematização. E isso ocorreu justamente por não acreditarem que 

poderiam atingi-la. Essa atitude das ciências conduz ao ceticismo, pois a possibilidade de se 

atingir o conhecimento é alicerçada sobre um relativismo gnosiológico, que, por sua vez, 

acarretou em inúmeras tarefas a serem cumpridas, em problemas a serem resolvidos. Husserl 

(1988,p 45) afirma em relação à tarefa da fenomenologia: 

 

[...] a sua tarefa é resolver os problemas concernentes à correlação entre o 
conhecimento, sentido do conhecimento e objecto do conhecimento, graças à 
inquirição da essência do conhecimento. Entre estes problemas encontra-se também 
a patenteação do sentido essencial da objetividade cognoscível ou, o que é o mesmo, 
da objetividade em geral: do sentido que lhe está prescrito a priori (isto é, segundo a 
essência), em virtude da correlação de conhecimentos e objetividade do 
conhecimento. E isto concerne também, naturalmente, a todas as configurações 
fundamentais de objetividades em geral, traçadas de antemão pela essência do 
conhecimento. (As formas ontológicas, tanto as apofânticas como as metafísicas). 

Justamente graças ao cumprimento destas tarefas se torna apta a teoria do 
conhecimento para ser crítica do conhecimento natural em todas as ciências naturais. 
Põe-nos então efectivamente, em situação de interpretar de modo correcto e 
definitivo os resultados das ciências naturais a propósito do ente. 

 

Nesta passagem do texto torna-se clara a tarefa que Husserl se propõe a realizar: a 

partir da crítica, criar uma nova ciência e um novo método que tenham como objetivo tanto 

esclarecer a essência do conhecimento quanto a objetividade cognitiva. Esta ciência Husserl 

(1988, p. 46) denomina de: “Fenomenologia – designa uma ciência, uma conexão de 

disciplinas científicas; mas, ao mesmo tempo e acima de tudo, ‘fenomenologia’ designa um 

método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente filosófica, o método 

especificamente filosófico.”(grifos do autor). Esta filosofia, como também este método, deve, 

de acordo com o filósofo, configurar-se em uma nova dimensão, com novo ponto de partida, e 

também criar um novo método que se contraponha a toda ciência até então existente. Esta 

nova filosofia e este novo método são decorrentes da exigência que se faz, após a crítica, da 

criação de uma nova ciência que tenha como objetivo explicitar a clareza essencial do 
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conhecimento. A crítica ao conhecimento tem como meta elucidar a sua essência e a sua 

validade, esta, vale salientar, é inerente àquela. 

Esta nova ciência denominada por Husserl como Fenomenologia, por tratar 

exclusivamente da essência do conhecimento e da sua validade, preocupar-se basicamente 

com a descrição de tudo o que aparece à consciência, ou seja, a tudo que se manifesta no ato 

de pensar, neste último, Husserl percebe a correlação entre o ato e o objeto, justamente 

porque a consciência é caracterizada pela intencionalidade (conceito que posteriormente no 

decorrer do trabalho será devidamente explicitado). A Fenomenologia, como ciência, pode 

ensinar como atingir a vivência da realidade mediante a descrição do fenômeno que a 

experiência nos oferece, para chegar a sua essência. Husserl redimensionou o lugar ocupado 

pela experiência, afirmando-a como possibilidade de experimentação das essências do 

conhecimento no ato de pensar, de conhecer. 

A partir do que foi explicitado acima acerca das críticas e de seus objetivos, torna-

se acertado elaborar e responder, mediante o pensamento husserliano, a seguinte pergunta: O 

que é, afinal, a Fenomenologia? Esta resposta está intrinsecamente relacionada à concepção 

de fenômeno. Por fenômenos comumente se compreendem os fatos ou dados sensíveis tanto 

físicos como conscientes, porém, a Fenomenologia de Husserl não compreende o termo 

fenômeno nesta perspectiva, já que a mesma está relacionada à descrição empírica dos fatos 

empregada pelo conhecimento científico que o filósofo critica e tem como meta ultrapassá-lo. 

Este ultrapassar concebe uma nova ciência, um novo método como se viu anteriormente e, 

conseqüentemente, uma nova dimensão do termo fenômeno como aquilo que se manifesta à 

consciência. 

A fenomenologia é, na visão filosófica de Husserl, a filosofia que reflete sobre o 

conhecimento do conhecimento e que tem como objetivo superar a perspectiva empírica e 

sensualista do psicologismo que reduziu o conceito à condição de um produto de um ato 

psicológico, mediante a análise dos processos subjetivos em que se toma forma os fenômenos 

externos. Segundo o filósofo, é, na realidade, uma prática científica oriunda da reflexão crítica 

de todo o contra-senso, ceticismo, aporias, relativismo e incoerências que atingiram as 

ciências, os quais geraram a sua própria crise. 

A Fenomenologia enfatiza a necessidade de se elaborar uma análise crítica acerca 

da essência do objeto a ser investigado. Neste sentido, de acordo com Husserl (1988), a 

Fenomenologia é a doutrina segundo a qual o intelecto intui, imediata e absolutamente, uma 

certeza sobre a essência das coisas; é, dessa maneira, uma ciência a priori e universal. O 
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caráter a priori da Fenomenologia é decorrente da descrição das essências, ou seja, dos 

objetos ideais e não empíricos. E o caráter de sua universalidade consiste na referência que 

faz a todas as vivências. Postura contrária à Teoria do Conhecimento até então em voga, pois 

se falava acerca do conhecimento sem previamente iniciar uma investigação cuidadosa sobre 

o que seria o conhecimento em si. E a Fenomenologia surge com essa missão de tratar da 

essência do conhecimento não enquanto explicação, mas, tão somente, enquanto uma pura 

descrição de fenômenos. 

Enquanto método tem como objetivo conduzir ao conhecimento das essências, ao 

conhecimento evidente, alicerçado na intuição das essências (que quer dizer, visão direta de 

algo individual existente, que se desvela de forma imediata em sua concreta plenitude, sem 

intervenção de qualquer outro conteúdo cognitivo); usando a terminologia husserliana, na 

intuição eidética, que se diferencia completamente da intuição sensível. E a missão da 

Fenomenologia, assim, resulta em mostrar as essências enquanto conceitos descritivos 

mediante proposições essenciais a priori. Este último tem o sentido, na filosofia husserliana, 

de um conhecimento que independe da experiência. A Fenomenologia, enquanto uma ciência 

investigativa, precisa antecipadamente fixar-se sobre o objeto que trata, não se interessando 

pelos fatos psíquicos individuais, mas, exclusivamente, pela essência dos objetos ou fatos 

individuais (reais ou possíveis) enquanto fenômenos. 

 

A fenomenologia procede elucidando visualmente, determinando e distinguindo o 
sentido. [...] A sua particularidade exclusiva é o procedimento intuitivo e ideador 
dentro da mais estrita redução fenomenológica, é o método especificamente 
filosófico, na medida em que tal método pertence essencialmente ao sentido da 
crítica do conhecimento [...] (HUSSERL, 1988, p. 87 ).   

 

O termo fenômeno, na dimensão do pensamento husserliano, assume, portanto, 

outro contorno em relação ao que foi dado pelas ciências. Nesta perspectiva, para Husserl 

(1988, p. 70), “há que precaver-se da fundamental confusão do fenómeno (sic) puro no 

sentido da fenomenologia com o fenómeno (sic) psicológico, objeto da psicologia científico-

natural.”(grifos do autor). O sentido do termo fenômeno na perspectiva do pensamento de 

Husserl diz respeito a todo o aspecto do objeto que se apresenta imediatamente à consciência. 

O conceito de objeto, por sua vez, é mostrado não como uma coisa, já que o sentido de objeto 

enquanto coisa é aquilo que se encontra presente na consciência. O fenômeno, neste sentido, 

diz respeito à realidade manifestada da coisa, ou seja, do objeto. Essa realidade manifestada é 

tão somente a própria coisa percebida, pensada, falada. 
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É notória a imposição que se faz para analisar o conceito de essência no 

pensamento fenomenológico de Husserl: a essência é considerada como o objeto da pesquisa 

fenomenológica. A essência diz respeito ao conceito universal ou à forma capaz de se 

verificar sem nenhuma variação entre os indivíduos. É o conjunto de todas as particularidades 

que unidas, entre si, formam a essência da vivência e esta consiste naquilo que fica para o 

sujeito do fenômeno visado. Esse processo, Husserl denomina de redução fenomenológica 

(conceito que será demonstrado adiante), a qual consiste no ato do sujeito ficar 

exclusivamente com as vivências, consideradas por Husserl como intencionais, ou seja, como 

toda vivência é consciência de algo, estas são referidas intencionalmente a esse algo; são 

imanentes à consciência, alicerçando-se na visão intelectual, mediante as quais o sujeito 

contempla o objeto de forma originária, atingindo a visualização de sua essência. Esta última 

não é considerada como modelos que se desenvolve sobre a realidade, mas, ao contrário, se 

encontra no âmago da realidade e é apreendida pela intuição. 

A intuição na filosofia husserliana consiste no ato de consciência pelo qual o 

fenômeno encontra-se presente nela. A intuição só se dá quando se depara com o 

imediatamente dado. E dessa forma a intuição, a evidência e a verdade coincidem. Husserl 

(1997, p.22) faz a seguinte afirmação: 

 

A intuição essencial é também intuição, e é intuição em sentido pleno e não é uma 
mera e quiçá vaga representação; sendo, assim, uma intuição em que se dá 
originalmente à essência ou o que é apreendido estar em sua identidade ‘própria’. 
Mas, por outra parte, é uma intuição de índole em princípio peculiar e nova, a saber, 
frente às formas de intuição que são correlativas das objetividades de outras 
categorias, e em especial frente à intuição no estreito sentido corrente, isto é, frente à 
intuição individual. 

 

É perceptível que a intuição, conforme conceituada na problematização 

husserliana acerca do conhecimento, não é necessariamente um problema crítico, genético ou 

valorativo, mas tão somente uma problemática acerca dos fenômenos do conhecimento, das 

essências. E o olhar sobre essas essências, mediante a intuição, que não tem em foco a 

realidade ou a irrealidade do objeto, é o que o filósofo denomina de: Redução 

Fenomenológica. 

A redução fenomenológica, de acordo com Husserl, é o que possibilita um 

conhecimento do mundo a partir da sua origem. É composta por dois momentos: 
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1) Um momento negativo: consiste no isolamento do fenômeno de tudo aquilo que 

não lhe é próprio, mas que desvela na sua pureza. Este é o momento em que se separam as 

essências de toda realidade empírica; 

2) Um momento positivo: é neste momento em que se enfoca a inteligência e ela 

dirige-se para a própria coisa, adentrando e permitindo a sua manifestação em total pureza. 

 

Assim, a epoqué tomada na etapa dos Ideen I tem uma significação dupla: de um 
lado negativa, porquanto isola a consciência como resíduo fenomenológico e é nesse 
nível que a análise eidética (isto é ainda natural) da consciência se opera; por outro 
lado, positiva porque faz emergir a consciência como radicalidade absoluta 
(LYOTARD, 1967, p.28). 

 

A redução fenomenológica, de acordo com Hussserl, não tem margem de erro, 

pois este nasce justamente quando se quer atribuir ao objeto real a propriedade que se percebe 

dele sem percebê-lo na sua integridade. O erro de toda teoria do conhecimento, denuncia 

Husserl, foi querer atribuir ao objeto a realidade que se percebia dele sem deixar dessa forma 

que ele se manifestasse na sua pureza. 

É errôneo deduzir que Husserl, ao criar este conceito, nega o mundo real no qual 

se estar inserido, mas, ao contrário, atinge a essência do mundo real tal qual ele se manifesta à 

consciência, através daquilo que o filósofo denomina de suspensão de juízo. Essa suspensão 

de juízo consiste numa reflexão interna do objeto pela qual se atinge a sua essência, isto é, sua 

intencionalidade. Nesta perspectiva epistemológica, ocorre o retorno-às-coisas-mesmas, ou 

seja, é um retorno àquilo que os objetos são em si mesmos, vistos mediante a Epoché, isto é, 

aquilo que Husserl chama de colocar entre parênteses o mundo empírico, o mundo ideal e o 

mundo sobrenatural. Afirma Husserl: 

 

Não utilizamos a tese genérica que pertence à essência da atitude natural, colocando 
entre parênteses tudo o que ela contém sob o seu aspecto ôntico, isto é, todo o 
mundo natural que está constantemente ao nosso alcance e que continuarão a ser 
uma realidade para a consciência, mesmo que o coloquemos entre parênteses. Assim 
fazendo, eu não nego este mundo, como um sofista nem ponho em dúvida a sua 
existência, como se fosse um cético: limito-me realizar a epoché fenomenológica 
que me impede de considerar como existente o mundo que se encontra perante mim, 
contrariamente àquilo que faço na vida prática ou àquilo que se faz nas ciências 
positivas (HUSSERL, 1997, p.73). 

 

Dessa forma, como se viu na redução fenomenológica, tudo o que é colocado 

entre parênteses não é aniquilado, pois nada é apagado dentro da redução fenomenológica, o 
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que ocorre, segundo o filósofo, é uma simbolização do objeto no ato do pensar, de colocar 

entre parênteses o objeto visualizado intelectualmente, tornando o conteúdo suspenso e 

concomitantemente caracterizado como o principal sujeito da investigação fenomenológica. 

Dentro da perspectiva filosófica e metodológica husserliana, a redução 

fenomenológica vem suplantar a consideração dos fatos ou das coisas naturais realizada pelas 

ciências naturais, pela intuição das essências e pela epoché, a qual coloca em suspense, ou 

seja, entre parênteses, a tese da existência do mundo em geral. 

Logo, pôr-entre-parênteses é denominado como o ato de desligar o fato, que serve 

de objeto, de todo nexo com a realidade exterior dentro de sua dimensão espaço-temporal, 

restando apenas o conteúdo da consciência que não pertence ao mundo natural. Este conteúdo 

consiste no dado da vivência da objetividade constituída. 

A explicitação desses conceitos da fenomenologia husserliana torna-se relevante 

para se compreender o conceito da fenomenologia sartreana que será tema do próximo 

capítulo, com o intuito de analisar posteriormente o conceito de liberdade de Sartre a partir do 

redimensionamento dado à fenomenologia de Husserl. 

 

1.2.1 Fenomenologia e Consciência Husserliana: o redimensionamento na teoria de Sartre  

 

O encontro de Sartre com a fenomenologia de Husserl entre os anos de 1933 a 

1934 foi um fato relevante para que o seu pensamento filosófico assumisse novos contornos. 

É notório que esse contato inicial tem uma dimensão de mestre e discípulo, entretanto, 

mediante uma seqüência de investigações, efetivadas a partir da fenomenologia husserliana, 

ocorre o rompimento definitivo com o mestre e, dessa forma, Sartre redimensiona a 

fenomenologia em sua totalidade. 

O redimensionamento dado por Sartre à fenomenologia recai especificamente na 

teoria da consciência elaborada por Husserl. Essa teoria parte de um conceito essencial para 

compreendê-la: o conceito de intencionalidade da consciência. Ou seja, parte da idéia de que a 

consciência é sempre consciência de alguma coisa e, isto significa dizer que toda consciência 

intenciona um objeto qualquer. 

É notório que os conceitos de fenomenologia e intencionalidade, tratados por 

Sartre, serão as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de seus próprios 



 38

questionamentos e a busca das resoluções de seus problemas relacionados no campo tanto da 

psicologia quanto da filosofia francesa. Os problemas colocados pelas duas ciências dizem 

respeito aos conteúdos da consciência, da sensação e da imagem. E é na tentativa da busca das 

soluções desses problemas que Sartre cria a sua doutrina da liberdade e a sua perspectiva 

moral. A problematização que será tratada neste trabalho é especificamente a primeira, o 

problema dos conteúdos da consciência. 

È importante ressaltar que os conceitos de fenomenologia e intencionalidade no 

pensamento sartreano receberam uma dimensão existencial-ontológica, a preocupação, dessa 

forma, não é com a verdade, como é em Husserl com a criação da redução fenomenológica. O 

essencial para Sartre é compreender todas as coisas em seu estar lançado-no-mundo sem 

nenhuma justificação racional, opondo-se, dessa forma, a toda espécie de pressupostos 

metafísicos que se encontravam arraigados nas teorias filosóficas, na psicologia como em toda 

área do saber.  

Essa dimensão existencial-ontológica dada por Sartre à concepção de 

fenomenologia e de intencionalidade está intrinsecamente relacionada com a guinada dada 

pelo filósofo a sua concepção de consciência e, conseqüentemente, de fenomenologia e de 

intencionalidade. Para esclarecer essa guinada, é positivo iniciar a análise que Sartre 

desenvolve de maneira profícua, na sua obra Ensaio sobre a transcendência do ego, sobre a 

problematização da formação da dimensão egológica na perspectiva da fenomenologia 

husserliana mediante o seu conceito de intencionalidade. Sartre (1994, p.47) faz a seguinte 

crítica a Husserl: 

 

Depois de ter considerado que o Eu {Moi} era uma produção sintética e 
transcendente da consciência (nas Logische Untersuchungen), retornou, nas Ideen, à 
tese clássica de um Eu transcendental que estaria como que por detrás de cada 
consciência, que seria uma estrutura necessária dessas consciências cujos raios 
(Ichstrahl) cairiam sobre cada fenómeno que se apresentasse no campo da atenção. 
Assim, a consciência transcendental torna-se rigorosamente pessoal. Esta concepção 
é necessária? É ela compatível com a definição que Husserl dá a consciência? 

 

A fenomenologia husserliana, mesmo tendo levado Sartre para um novo horizonte 

do filosofar a partir do conceito de intencionalidade, deveria supostamente estar fora do alvo 

de suas críticas, porém o filósofo faz a denúncia de que o próprio Husserl, com a sua 

concepção de um Eu transcendental, ao se contrapor ao eu empírico da psicologia, recai numa 

nocividade todas as críticas levantadas e os resultados alcançados pela sua filosofia 

anteriormente. Sartre afirma, com essa crítica, que Husserl tende para o idealismo: 
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E depois, 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, e sobretudo, como todo idealismo 
ou como toda doutrina simpatizante, sua filosofia tinha sua matéria passiva, sua 
‘Hylê’, que uma forma vem determinar (categorias kantianas ou intencionalidade) 
(SARTRE, 1983, p.226). 

 

Sartre logo que se deparou com a fenomenologia a viu, como salientou-se 

anteriormente, como a solução do problema da sua postura contra a “filosofia digestiva”, a 

filosofia que defende a idéia de representação que admite a consciência como um centro 

organizador de seus conteúdos, a consciência, de acordo com essa filosofia, tem uma 

substância que a permite colocar ordem em todos os seus conteúdos, encontra-se, portanto, no 

campo da imanência. Sartre, entretanto, ao se deparar com conceito de intencionalidade, livra 

a consciência do campo da imanência e, dessa forma, recusa qualquer perspectiva filosófica 

que defenda a tese de um Eu habitante na consciência. Essa crítica é ponto principal de 

fundamentação de toda a sua concepção de liberdade sartreana que é demonstrada de forma 

radical na sua obra O Ser e o Nada. Sartre faz a seguinte afirmação: “Eis-nos agora no terreno 

da fenomenologia husserliana, ainda que o próprio Husserl nem sempre tenha sido fiel à sua 

intuição primeira” (SARTRE, 2005, p.29). 

O eu transcendental, defendido por Husserl, é considerado por Sartre a causa do 

aniquilamento da consciência, pois ela existe na medida em que é consciente de si mesma, a 

consciência é consciente de si enquanto ela é consciente de um objeto transcendente. Logo, 

tudo é claro e translúcido na consciência: o objeto que se encontra diante dela desvela a sua 

opacidade que é sua característica, o que a possibilita ver que é pura, porque só é consciente 

de si na medida em que constata que não é o objeto que se encontra diante dela. 

 

Podemos portanto responder sem hesitar: a concepção fenomenológica da 
consciência torna totalmente inútil o papel unificante e individualizante do Eu.  É , 
ao contrário, a consciência que torna possível a unidade e a personalidade do meu 
Eu. O Eu transcendental não tem, portanto, razão de ser. 

Mas, além disso, este Eu supérfluo é nocivo. Se ele existisse, arrancaria a 
consciência, dividi-la-ia, insinuar-se-ia em cada consciência como uma lamela 
opaca. O Eu transcendental é a morte da consciência (SARTRE, 1994, p.48). 

 

É necessário salientar que a consciência da consciência não é posicional, isto 

significa dizer que a consciência não se torna objeto para si mesma. O seu objeto encontra-se 

fora dela, mas, no mesmo ato, a consciência o põe e o apreende. Sartre argumenta que a 



 40

consciência dentro dessa dimensão não pode acolher um Eu, pois a consciência é concebida 

pela intencionalidade. É justamente pela intencionalidade que ela não se arraiga a nada no seu 

interior, ela transcende-se a si mesma, ela unifica-se, escapando-se. 

Esse transcender da consciência, essa unificação que consiste em seu modo de 

escapar de si mesma desemboca na tese sartreana que a consciência é purificada na medida 

em que se encontra livre de todo e qualquer conteúdo, aparece como um nada, ou seja, uma 

abertura para o mundo ao qual não acrescenta qualquer matiz próprio dela. Essa posição 

sartreana radicalizada na sua obra O Ser e o Nada é decorrente justamente da crítica 

endereçada ao Eu transcendental de Husserl. A consciência, de acordo com Sartre, não aceita 

qualquer tipo de conteúdo, consiste no aparecer como pura consciência de alguma coisa, 

como mera intenção. 

Vê-se que a crítica à fenomenologia husserliana não implica descartá-la como 

escola importante para a fundamentação do pensamento filosófico sartreano, pois, ao 

contrário, Sartre acata a fenomenologia como a escola que lhe permitiu elaborar a estrutura 

primária da consciência, o seu ponto de partida filosófico, de acordo com o qual a consciência 

o é sempre de alguma coisa. Só há consciência na medida em que haja algo de que seja 

consciente, e a intencionalidade é a característica fundamental da consciência, a partir dessa 

intencionalidade, é possível estabelecer a diferença essencial entre os seres conscientes e as 

coisas.  

Essa diferenciação entre os seres conscientes e as coisas tem uma relação 

intrínseca com o modo de ser da consciência, com a sua intencionalidade, que desvela a 

espontaneidade da própria consciência, podendo-se afirmar que há um fluxo, isto é, uma 

intenção dá lugar à outra sucessivamente. 

A consciência, na perspectiva fenomenológica sartreana, é translúcida na medida 

em que não tem no seu interior nenhum conteúdo, ou seja, toda consciência é translúcida por 

ser consciência de si, de forma totalmente clara para si mesma. O seu único modo de existir é 

ter consciência que existe. Nesse sentido, ela é por si, é espontânea e, devido a isso, é 

translúcida. 

Esse modo de existir da consciência significa dizer que ela tanto é consciente do 

objeto que tem diante de si, quanto é consciente de que é consciente deste objeto. Esses dois 

tipos de consciência se dão concomitantemente, não existe duplicação, já que num só ato 

encontra-se a consciência do objeto e consciência da percepção desse objeto. 



 41

Sartre, para explicitar o que foi salientado acerca da translucidez da consciência 

como algo idêntico, permanente, invariável, trata a discussão acerca do Eu transcendental 

husserliano a partir da distinção de dois tipos de consciência: a reflexiva e a não-reflexiva. 

Esses tipos de consciência, que, segundo Sartre, ocorrem no mesmo ato, são tratados tanto na 

obra A Transcendência do Ego, quanto na obra O Ser e o Nada, e vêm demonstrar a fluxo da 

consciência, revelando que dentro da consciência nada existe de maneira estável e 

permanente. Essa discussão é pertinente, pois existe a suposição de que o Eu ser é um 

habitante da consciência. 

A consciência cognoscente se caracteriza a partir dos dois modos acima 

ressaltados, a consciência reflexiva e não-reflexiva, que são dois conceitos referentes à 

diferenciação fenomênica feita por Sartre entre a consciência e o conhecimento. Estas 

consciências, segundo Sartre, demonstram a luz de um terceiro conceito que é o cogito pré-

reflexivo, o qual fundamenta estes dois modos da consciência cognoscente. Ambas as 

consciências estão voltadas para o mundo. Isto Sartre (2005, p.22) afirma logo na introdução 

de O Ser e o Nada: “O primeiro passo de uma filosofia deve ser, portanto, expulsar as coisas 

da consciência e restabelecer a verdadeira relação entre esta e o mundo, a saber, a consciência 

como consciência posicional do mundo”.  

A consciência não-reflexiva se encontra voltada para os objetos, é a consciência 

de percepção. A reflexiva toma consciência de si como diferente do objeto percebido pela 

consciência não-reflexiva. Isto ocorre porque, na perspectiva sartreana, existe o cogito pré-

reflexivo que consiste na consciência que se tem de ser consciência, mas de maneira não-

posicional. Dito de outra maneira, nesta dimensão do cogito, a consciência não é vista como 

algo a ser conhecido, ou seja, a consciência não se torna objeto de conhecimento, ela não é 

visada enquanto existente no mundo, o “eu penso” não é colocado como objeto. Sartre na 

introdução de O Ser e o Nada faz a seguinte afirmação: 

 

Por outro lado, a consciência (réflexive) posiona* como seu objeto a consciência 
refletida: no ato de reflexão (réfexion), emito juízos sobre a consciência refletida, 
envergonho-me ou orgulho-me dela, aceito-a ou a recuso, etc. a consciência 
imediata de perceber não me permite julgar, querer, envergonhar-me. Ela não 
conhece minha percepção, não a posiciona: 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. Em outros termos, toda consciência posicional do objeto é ao mesmo 
tempo consciência não-posicional de si (SARTRE, 2005, p. 24). 
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Sartre salienta que, dentre as consciências reflexiva e não-reflexiva, não há 

primazia, pois há o cogito pré-reflexivo que é condição, é a base relevante para o pensamento, 

tanto reflexivo quanto irreflexivo. Toda consciência cognoscente é ao mesmo tempo 

consciência não-cognoscente (de) si.  

Sartre, a partir desse redimensionamento do conceito de fenomenologia 

husserliana, fundamentou a discussão acerca da consciência intencional, desprovida de 

qualquer conteúdo que desembocou na sua ontologia, na medida em que a consciência não-

posicional existe sem ser conhecedora de si ou do mundo e se direciona para um ser que 

difere dela enquanto outro existente. Mediante essa dimensão ontológica da consciência 

decorrente do redimensionamento da fenomenologia husserliana, Sartre desenvolveu a sua 

concepção de liberdade e de moral que será discutida após a apresentação dos pressupostos 

ontológicos do pensamento sartreano: o ser-em-si; o ser-para-si e ser-para-o-outro (a 

intersubjetividade). 

Depois da explanação da contribuição da fenomenologia husserliana e o 

redimensionamento dado por Sartre a ela, a terceira parte desse capítulo mostrará a 

contribuição e a ultrapassagem da filosofia heideggeriana no âmbito da filosofia de Sartre. 

 

1.3 Ontologia Heideggeriana versus Filosofia Sartreana 

 

Sartre, como já foi salientado anteriormente, envereda pelas trilhas do pensamento 

filosófico de Heidegger depois de ter exaurido todo o pensamento husserliano, temática 

tratada na segunda parte desse capítulo. Sartre faz as seguintes afirmações no seu texto Diário 

de uma Guerra Estranha :   

 

Se eu quiser compreender a parte da liberdade e do destino naquilo que chamamos 
de “sofrer uma influência”, posso refletir sobre a influência que Heidegger exerceu 
sobre mim. Algumas vezes essa influência me pareceu, nestes últimos tempos, 
providencial, pois ensinou-me a autenticidade e a historicidade no momento exato 
em que esse conhecimento fosse indispensável. [...] Mas, quando eu comecei a ler 
Heidegger, no mês de abril, eu já estava saturado de Husserl. [...] Eu só poderia 
chegar a Heidegger depois de haver esgotado Husserl (SARTRE, p.225-226,1983). 

 

No texto citado, torna-se claro que a influência de Heidegger leva Sartre a superar 

a filosofia husserliana, na medida em que se encontra diante de impasses insuperáveis tais 
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como: a constatação de um idealismo pressuposto em toda a sua proposta fenomenológica 

(questão tratada na segunda parte desse capítulo). O redescobrir da filosofia heideggeriana é 

decorrente do contato que teve anteriormente, no ano de 1931,  com o texto de Heidegger, O 

que é a metafísica?. Sartre, apesar de não se deter em conceitos inovadores, ao buscar novas 

fundamentações que o mantivessem na direção do concreto, encontra na filosofia de 

Heidegger a âncora necessária para tal empreendimento. Devido a esse fato, vai incorporando 

os conceitos heideggerianos de “ser-no-mundo”, “mundaneidade”, “nada”, “temporalidade”, 

no cerne da constituição de sua filosofia, mas sempre de forma crítica. 

A aproximação de Sartre com Heidegger é decorrente, como já se comentou 

anteriormente, da busca de novas fundamentações para o seu filosofar mas, também, da 

existência de alguns pontos comuns entre os dois filósofos: a) ambos em determinado 

momento de sua trajetória filosófica são discípulos de Husserl , contudo se tornam críticos 

quando esbarram com o fato de o mestre ter se mantido prisioneiro na problemática da 

representação; b) Heidegger apoderou-se da noção de intencionalidade de Husserl como via 

para romper com o “ego cogito”, da mesma forma que Sartre tem a intencionalidade como 

mote central, ainda que mantendo a noção de ego e de cogito, porém, como já se viu 

anteriormente, recolocados em novas bases; c) Heidegger reprova Descartes, Kant e Husserl, 

por não terem ido muito longe no conhecimento da essência da verdadeira subjetividade, 

restando presos ao subjetivismo (conceito tratado na primeira parte desse capítulo) , marcando 

que o ser do Dasein é totalmente diferente dos outros entes. Chega ao ponto de abandonar os 

conceitos de consciência e sujeito. Sartre também faz a crítica ao subjetivismo e marca a 

especificidade do ser humano em relação aos outros seres, ainda que dentro de parâmetros 

diferenciados dos de Heidegger, partindo da consciência como aspecto ontológico irrefutável, 

mas também mantendo a noção de sujeito como elemento essencial para se pensar uma nova 

psicologia e, posteriormente, a sua filosofia. 

A influência e a superação da filosofia de  Heidegger no pensamento sartreano 

também é investigada a partir da doação e superação de determinados conceitos 

heideggerianos presentes na obra de Sartre O Ser e o Nada, contudo superados pela nova 

conotação que lhes dá. A exemplo, pode-se citar o termo Ser-no-mundo, que significa para 

Heidegger a necessidade e o caráter indissolúvel da associação entre o homem e seu mundo, 

por isso, na sua obra Ser e Tempo (1988, p.90) afirma: “A expressão composta ‘ser-no-

mundo’, já na sua cunhagem, mostra-se que pretende referir-se a um fenômeno de 

unidade”.(grifos do autor). 
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Para Heidegger então não poderia existir um sujeito sem um mundo, como 

também não poderia existir um sujeito sem a existência dos outros sujeitos. Essa dimensão da 

existência em Heidegger tem o significado de “estar-no-mundo”, pois conclui que o mundo 

do homem existente é sempre aquele que compartilha com outros homens. Assim, “estar-no-

mundo” significa também “ser-com-outros. 

 

[...] Ser-no-mundo (In-der-Welt-sein) significa: o dasein não se defronta com um 
mundo mas sempre já se encontra diante dele. Ser-com-outros (Mit-sein-mit-
anderem) significa: o dasein já se encontra sempre em situações comuns com outros 
(SAFRANSKI, 2000, p.195). 

 

Sartre desenvolve em consonância com Heidegger a idéia de que é o homem que 

tem a capacidade de construir um mundo, esta missão é exclusiva da realidade humana, ou 

seja, do ser-para-si (pressuposto ontológico que já foi citado na primeira parte desse capítulo, 

mas que será explicado no segundo capítulo desse trabalho), cuja aparição objetiva 

estabelecer uma relação vivida com o em-si (outro pressuposto ontológico que também será 

tema no segundo capítulo) e instituir por ele mesmo o “mundo”. Sartre faz a seguinte 

afirmação: “O concreto só pode ser a totalidade sintética da qual tanto a consciência como o 

fenômeno são apenas momentos. É o homem no mundo, com essa união específica do homem 

com o mundo que Heidegger, por exemplo, chama ‘ser-no-mundo’.” (SARTRE, 2005, p.43). 

A concepção de temporalidade heideggeriana também influencia Sartre. Perdigão 

(1995, p.68) afirma que o tempo para Heidegger “[...] é uma categoria própria da realidade 

humana”. A temporalidade, conclui Sartre, é uma extensão da realidade humana e, dessa 

forma , está associada ao seu surgimento: o ser-em-si (reino das coisas) não conhece o devenir 

e também as relações de alteridade, a falta, a negatividade, justamente por estar envolto pela 

indiferença de exterioridade, seu atributo  é a inércia, ou seja, não é acometido por nenhum 

movimento interno. 

 

O tempo universal vem ao mundo pelo Para-si. O Em-si não dispõe de 
temporalidade precisamente porque é Em-si, e a temporalidade é o modo de ser 
unitário de um ser que está perpetuamente à distância de si para si. O Para-si, ao 
contrário, é temporalidade, mas não consciência de temporalidade, salvo quando se 
produz a si mesmo na relação “reflexo-refletido”. Ao modo irrefletido, descobre a 
temporalidade no ser, ou seja, fora. (SARTRE, 2005, p. 269). 

 

A análise sartreana dos três ektasis temporal, o passado, o presente e o futuro, 

retornam, em O Ser e o Nada de Sartre, às teses heideggerianas: a existência de um tempo 
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universal, objetivo, é negada, o tempo que a historicidade emerge, na compreensão de 

Heidegger, somente com a mundanização de um mundo pelo surgimento da realidade 

humana. Afirma Sartre: 

 

[...] Não há primeiramente um tempo universal no qual apreça de súbito um Para-si 
ainda desprovido de Passado. Mas sim, a partir do nascimento como li de ser 
originária e a priori do Para-si, revela-se um mundo com um tempo universal [...] 
(SARTRE, 2005, p.196). 

 

Outro conceito relevante para compreensão do pensamento heideggeriano herdado 

e redimensionado por Sartre é o de Facticidade. Este último, na compreensão de Heidegger 

consiste no “[...] caráter fatual do fato da pré-sença em que, como tal cada pré-sença sempre 

é”. Nesse sentido, Heidegger emprega o termo, segundo Perdigão (1995, p.48), para revelar o 

caráter do que é puro fato, que na realidade é algo que existe, sem razão de ser, lançado sem 

nenhum objetivo. 

Sartre aceita a expressão facticidade, mas lhe dá uma nova dimensão. Segundo 

Sartre, a facticidade diz respeito ao abandono da realidade humana, ou seja, seu ser se 

encontra lançado no mundo, esse conceito marcou profundamente o pensamento sartreano. O 

sentimento profundo da contingência, a convicção de que não há previsão que possa designar 

a existência individual de um trajeto definido, que recairia no caráter de necessidade do 

mesmo, a idéia de que o mesmo ser-em-si está tocado por uma contingência original, 

encontram-se no pensamento sartreano, quando é abordado o conceito de injustificabilidade: 

 

[...] apreendemos nossa escolha, ou seja, nós mesmos, enquanto injustificável, isto é 
captamos nossas escolhas como algo não derivado de qualquer realidade anterior e, 
ao contrário , como algo que deve servir de fundamento ao conjunto das 
significações que constituem a realidade. A injustificabilidade não é somente o 
reconhecimento subjetivo da contingência absoluta do nosso ser, mas ainda a 
interiorização desta contingência  e sua reassunção por nossa conta ( SARTRE, 
2005, p.572-573). 

 

As reflexões sobre Heidegger, relatadas no livro de Sartre Diário de uma Guerra 

Estranha, mostram  que Sartre via o pensamento filosófico de alemão uma “assunção” da 

Alemanha de seu tempo. Por isso, de acordo com Sartre, este pensamento estava 

profundamente inscrito na História: as conotações trágicas e patéticas dos existenciais de 

Heidegger, como o irredutível abandono do Dasein, pareciam intrinsecamente relacionados 

com a situação de Untergang e desespero da Alemanha, logo após a primeira Guerra Mundial. 

Sua própria situação histórica na França em vésperas de um desastre, ou seja, de uma próxima 
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guerra, lhe fez reconhecer com mais aproximação o pensamento heideggeriano, justamente 

por estabelecer uma relação entre a sua situação histórica com a de Heidegger na eminência 

de uma guerra. E foi justamente por esses motivos que Sartre se sentiu atraído pelo seu 

pensamento filosófico (SARTRE, 1983 p. 229). 

Após explanação sobre as bases teóricas com seus respectivos conceitos e, ao 

mesmo tempo, o redimensionamento dado por Sartre a todas as influências recebidas de 

Descartes, Husserl e Heidegger, é possível adentrar nas categorias ontológicas de Sartre para, 

posteriormente, com todo a aparato teórico erguido mediante a explanação de suas bases 

teóricas tratar da relação entre o conceito de liberdade e moral no pensamento sartreano. 
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CAPÍTULO II 

 

2 O REINO DA OBJETIVIDADE E DA CONSCIÊNCIA NO PENSAMENTO 

SARTREANO 

 

Sartre parte do ser-em-si com a finalidade de chegar às estruturas ontológicas da 

realidade humana, e porque, como se verifica, há, no interior do seu pensamento, uma 

preocupação com o problema do fundamento, uma vez que ele pretende recolocar em novas 

bases aquilo que se convencionou chamar de metafísica. Contudo, é necessário ressaltar que o 

filósofo confere ao universo categorial que caracteriza o pensamento metafísico um novo 

redimensionamento, denominando as estruturas do Ser em três dimensões: Ser-em-si, Ser-

para-si e o Ser-para-o-outro.  

Segundo Sartre, o ser-em-si é revelado à consciência, quando se manifesta 

fenomenologicamente a ela, como um ser existente, ou seja, como sendo aquilo que é. Logo, a 

consciência lhe confere o estatuto de seu próprio ser, pois quando o existente se revela à 

consciência de maneira fenomenológica, concomitantemente, manifesta tanto a sua essência 

quanto a sua existência, revela o existente como um relativo-absoluto, relativo, porque o seu 

aparecer pressupõe essencialmente alguém a quem o seu aparecer aparece. É absoluto no 

sentido em que o seu aparecer não mascara atrás de si uma suposta coisa em si, que poderia 

ser considerada, o absoluto. Transparece, assim, o todo que o caracteriza, enquanto um ser 

que se define como sendo aquilo que é. “A consciência sempre pode ultrapassar o existente, 

não em direção a seu ser, mas ao sentido desse ser.”(SARTRE, 2005, p.35). Portanto, mesmo 

que a consciência só apreenda o sentido do ser do existente, e não propriamente o existente 

enquanto tal, ela não se nega a reconhecer a existência desse ser. Então, pode-se dizer que a 

transcendência da consciência tem como característica essencial a ultrapassagem do nível 

ôntico para o nível ontológico por conferir ao ser-em-si um sentido pleno a sua manifestação. 

De acordo com Sartre (2005, p.35-36), “O sentido do ser do existente, na medida 

em que se revela à consciência, é o fenômeno de ser”. E este se relaciona com um ser que 

pode se manifestar enquanto ser que se auto-fundamenta. É interessante salientar que o 

sentido do ser do existente se revela à consciência de maneira fenomênica. Aquela o absorve 

de forma absoluta. Logo, pode-se ver que a consciência, ao captar o ser do fenômeno, o faz 

tentando revelar ao mesmo tempo tanto a sua essência quanto a sua existência. Aliás, Sartre 
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(2005, p.36) afirma “[...] que esta elucidação do sentido do ser só vale para o ser do 

fenômeno.” 

Sartre (2005, p.16), quando afirma “porque o ser de um existente é exatamente o 

que o existente aparenta”, está, com efeito, ao mesmo instante, assumindo uma perspectiva 

radicalmente oposta tanto em relação ao idealismo quanto ao realismo. Esta postura é 

assumida logo na introdução do primeiro capítulo da sua obra capital O Ser e o Nada, em que 

o filósofo faz uma análise da idéia de fenômeno não para chegar a sua definição cabal, mas 

para saber como esta poderia ser concebida a fim de esclarecer a natureza do seu fundamento. 

Sartre inicia suas considerações dizendo que o pensamento moderno realizou uma 

grande proeza ao eliminar os vários dualismos: “interior ou coisa em si e exterior ou 

manifestação da coisa em si ato e potência, essência e aparência ” estabelecendo, dessa 

maneira, “o monismo do fenômeno.” (BORNHEIM, G. 1984. p.27).  

Contudo, ainda persiste a dicotomia radical a qual atesta tanto a existência do 

fenômeno, este sendo aquilo que aparece, quanto a existência daquele para quem o fenômeno 

surge. Partindo da constatação desta dicotomia, Sartre problematiza acerca de qual seria o 

alicerce que possibilitaria a fundamentação do fenômeno: se seria a natureza humana ou algo 

exterior ao homem. A primeira hipótese pode ser relacionada à crítica dirigida ao idealismo 

que sustenta a tese da primazia do sujeito sobre o objeto, ou seja, o ser do objeto seria 

fundamentado a partir de um principio que se encontraria elaborado no domínio da 

subjetividade. O homem seria aqui a base de fundamentação do fenômeno.  

Sartre se contrapõe a esta tese salientando que, para que esta fosse verdadeira, 

seria necessário que a consciência fosse substancial, pois só assim poderia conferir 

objetividade ao ser que a transcende, ou seja, ao objeto exterior à consciência. Porém, de 

acordo com o filósofo, na consciência não há nada, já que ela é abertura e só passa a existir na 

medida em que sai de si e depara-se com o outro, ou seja, com o objeto que não é ela mesma 

e, juntos, coexistem mediante uma relação na qual se encontram totalmente envolvidos. 

Embora interagindo nesta relação, ambos conservam sua própria autonomia, uma vez que 

cada um pode reconhecer as suas diferenças abissais. Sartre afirma que a consciência jamais 

poderia se auto-fundamentar, já que é busca de fundamento, ou seja, é uma ausência de ser. 

Essas características da consciência serão tratadas posteriormente. 

Referente à critica dirigida ao realismo, que sustenta a tese de primazia do objeto 

sobre o sujeito, Sartre afirma que o objeto não pode fundamentar o ser da consciência, pois, o 
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ser-em-si é idêntico a si mesmo, e, desse modo, não poderia jamais fundar o ser da 

consciência que é o seu próprio contrário. O ser-para-si não coincide consigo mesmo, portanto 

não é previamente dado. Assim, tanto o objeto quanto a consciência tem diferenças 

ontológicas que os tornam regiões insulares. Essa diferenciação entre o Ser do em-si e do 

para-si permite a Sartre direcionar a sua crítica à tradição mediante a superação 

fenomenológica tanto do realismo quanto do idealismo. 

Mediante as objeções acima relatadas, Sartre pôde afirmar que o ser do fenômeno 

não é criado, nem por ele mesmo nem, tampouco, por outro ser-em-si. Ele é autônomo, 

situado além da passividade e da atividade, da afirmação e da negação, pelo fato destas 

noções pertencerem unicamente e ao domínio da consciência. No ser do fenômeno, não há a 

menor distância dele com relação a ele mesmo: ele é cheio de si próprio, portanto, é 

“imanência que não pode se realizar, afirmação que não pode se afirmar, atividade que não 

pode agir, por estar em pleno de si mesmo”. (SARTRE, 2005. p.38) 

O ser-em-si não tem uma cavidade que possa opor a um exterior, pois é maciço, e 

síntese de si consigo mesmo, é isolado em seu ser e não tem relação alguma com outro que 

não seja ele mesmo. Não há, portanto, no ser-em-si, qualquer vestígio de mudança que lhe 

permita ser afirmado como indeterminação de ser. Ele não traz em si a negação de si mesma. 

Ele é atemporal, é o que é porque é plena positividade, ele não conhece em si a alteridade já 

que só mantém relação consigo mesmo. 

 

O ser-Em-si não possui um dentro que se oponha a um fora e seja análogo: é 
maciço. Em certo sentido, podemos designá-lo como síntese. Mas a mais 
indissolúvel de todas: síntese de si consigo mesmo. Resulta, evidentemente, que o 
ser está isolado em seu ser e não mantém relação alguma com o que não é. Os 
trânsitos, os vir-a-ser, tudo que permite dizer que o ser não é ainda o que será e já é 
o que não é, tudo é negativo por princípio. Porque o ser é ser do devir e, por isso, 
acha-se para além do devir. É o que é; isso significa que, por si mesmo, sequer 
poderia não ser o que é; vimos, com efeito, que não implicava nenhuma negação. É 
plena positividade. Desconhece, pois, a alteridade; não se coloca jamais como outro 
a não ser si mesmo; não pode manter relação alguma com o outro a não ser si 
mesmo e se esgota em sê-lo. Desse ponto de vista, veremos mais tarde que escapa à 
temporalidade (SARTRE, 2005. p.39, grifos do autor). 

 

O em-si não deriva nem do possível nem, tampouco, do impossível: ele é 

contingente; ele não provém dele mesmo; como também não pode ser derivado da 

consciência. Logo não é nem possível nem impossível, porque simplesmente é. Com isso, o 

em-si não pode ser constituído por nada. É incriado, não tem uma razão de ser nem mantém 

alguma com outro ser que não seja ele mesmo. O em-si, portanto, é absoluto em sua 
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eternidade de ser, “[...] incriado, sem razão de ser, sem relação alguma com outro ser, o ser-

Em-si é supérfluo para toda a eternidade.” (SARTRE, 2005, p.40). 

Por outro lado, o ser-para-si é o outro conceito fundamental abordado por Sartre 

em O Ser e o Nada. O filósofo elabora, então, uma exposição prolixa e apaixonada desta 

região ontológica porque ela direciona os parâmetros que lhe permitem definir sua 

compreensão acerca do significado da realidade humana no traçado de sua obra, como 

também, ao mesmo tempo, ira nos fornecer as premissas e condições necessárias para se 

aprofundar na explicitação do problema da liberdade e da moral.  

A abordagem sobre o ser-para-si será realizada a partir da delimitação dos 

contornos que envolvem o tema da liberdade e da moral, pois é visível que Sartre apresenta o 

ser-para-si como questão essencial do seu pensamento. É mediante esta categoria de ser que 

ele descreve com as características da consciência. A partir desta delimitação temática o 

filósofo pôde constituir os pressupostos ontológicos que alicerçam o seu edifício de idéias. 

Sartre compreende o ser-para-si como consciência que aparece a si própria, 

decorrendo daí a sua característica fenomênica mediante a relação que estabelece com o ser-

em-si. Esta visão o afasta novamente tanto de uma perspectiva de cunho idealista quanto 

realista, já que, para o filósofo, “a consciência nada tem de substancial, é pura ‘aparência’, no 

sentido de que só existe na medida que aparece”. (SARTRE, 2005. p.28). Logo, a consciência 

tem como ser a intencionalidade, que é justamente a tendência de dirigir-se para fora de si 

mesma. Por ser consciência de algo, ela existe na medida em que se direciona para o mundo 

das coisas, depreende-se daí que há em seu interior uma descompreensão de ser. A partir 

desse dirigir-se para as coisas, a consciência relaciona-se com o ser-em-si fazendo com que 

aflore a diferença abissal que há entre ambos. Aliás, isto impele a constatar que, se o ser-em-si 

é o ser, a consciência, sendo o contrário, só pode ser o nada. A seguir, será abordado o 

significado do nada para a compreensão da consciência. 

A apresentação dos pressupostos ontológicos do pensamento sartreano é realizada 

mediante uma inspiração fenomenológica que tem como referencial uma discrição ontológica 

que compreende o homem como ser-no-mundo. Logo, a elucidação do ser-para-si parte da 

compreensão do homem em sua mundanidade e, por isso, revela um fato importante: o 

homem ao manter uma relação com o mundo depara com o nada que se encontra instalado no 

seu interior. Sartre aceita a assertiva heideggeriana, segundo a qual é o nada que alicerça a 

negatividade.  
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Com efeito, para Heidegger, não é do ser que provém o nada, mas, ao invés, é deste 
que provém aquele. Não é a negação, antes de mais, a expressão última, a forma 
radical, original, primeira de negar – como para Sartre também” (FERREIRA, [19--
], p. 89-90). 

 

Pelo fato de no ser-para-si encontrar-se o nada, o mesmo tem o poder de negar e, 

desta forma, nadificar as coisas. Portanto, só o para-si pode fundar juízo negativo por ser 

quem pergunta sobre o que uma coisa é, e, ao perguntar, está, concomitantemente, de uma 

forma tácita, dizendo aquilo que ela não é. Por isso, o nada pode ser vislumbrado na 

consciência, ou seja, no ser-para-si, uma vez que se manifesta através desta como negação do 

dado. 

A consciência, por ser nadificação, detém a prova irrefutável de sua liberdade, 

assim faz-se necessária uma elucidação mais detalhada acerca do papel que assume o nada na 

démarche do pensamento de Sartre. 

Para Sartre, ser-para-si é o que faz o nada aparecer no mundo porque só ele tem o 

poder de nadificar. Logo, o ser-em-si jamais poderia ser este ser, uma vez que, como já foi 

dito, é pleno fechado em si mesmo. O nada é revelado através do ser que comporta o nada em 

seu próprio ser, além disso, o nada se manifesta no mundo através daquele ser que se pergunta 

sobre o nada de seu próprio nada. “Esse ser bizarro é o homem”. (BORNHEIM, 1984, p. 43). 

O nada no pensamento sartreano assume uma dimensão ontológica e possibilita ao ser-para-si 

afirmar-se como liberdade plena. 

Como já foi visto, a consciência se diferencia do ser-em-si por ser 

intencionalidade, por se direcionar para o mundo, para as coisas. Logo, o ser da consciência 

não se adequa plenamente a si mesmo. A coincidência total, como já foi dito, é própria do ser-

em-si por não haver o menor vestígio de dualidade no seu ser: ele é plena positividade. 

Todavia, a consciência não é fechada em si mesma; a sua característica é justamente ser uma 

descompressão de ser, por não ter essência que a possibilita sair para fora de si mesma. A 

consciência, por ser intencional, existe na medida em que se dirige para o mundo com o qual 

ela se relaciona. Isto se dá através de suas estruturas ontológicas.  

A seguir, será feita uma exposição das estruturas imediatas da consciência, que se 

encontram no interior do pensamento sartreano, a saber: a “presença a si”, a “facticidade”, o 

“cogito”, o “valor”, e, finalmente, o “ser dos possíveis”.  
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2.1 Presença a si 

De acordo com Sartre, a primeira estrutura do ser-para-si é a “presença a si”. Esta 

tem como idéia principal a separação ou distância a qual pode-se vislumbrar na relação 

sujeito-objeto e, principalmente, na imanência do próprio sujeito. A “presença a si” pode ser 

definida como o ser mesmo da consciência já que, segundo o filósofo,“[...] a lei de ser do 

Para-si, como fundamento ontológico da consciência, consiste em ser si mesmo sob a forma 

de presença a si”. (SARTRE, 2005, p.125). Partindo desta afirmação, constata-se que a 

presença a si é uma característica essencial do ser-para-si porque na sua própria imanência há 

“uma fissura impalpável”, que o impede de coincidir mesmo. (SARTRE, 2005, p.126). 

Portanto, conclui Sartre, o ser-para-si é obrigado a 

 

[...]existir somente sob a forma de um em-outro-lugar com relação a si mesmo, 
existir como um ser que se afeta perpetuamente de uma inconsistência de ser 
(SARTRE, 2005. p.127).· 

 

Como o ser-para-si só existe na medida em que se distancia de si mesmo, na 

forma de "presença a si”, verifica-se no interior desta característica que a distância representa 

um espaço vazio, que se dá nesses dois momentos. E, mediante este espaço, constata-se a 

presença do nada, o qual separa o sujeito dele mesmo, fazendo com que não haja distância, e 

revelando-o como uma inconstância perpétua que nunca irá atingir uma identidade. Para 

Sartre (2005, p.127), “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.” 

 

2.2 Facticidade 

A próxima estrutura é a da “facticidade”. Vê-se que, de acordo com Sartre, há no 

interior do ser-para-si uma fissura que fundamenta a sua negatividade. Esta fissura é a 

consciência que faz com que o nada apareça no mundo. O Nada brota do seio do ser-para-si e 

constitui a presença a si: “a realidade humana é o ser, no seu ser e por seu ser, enquanto 

fundamento único do nada.” (SARTRE, 2005. p.128). Portanto, a característica fundamental 

do ser-para-si é a sua nadificação. Desse modo, será feita uma investigação acerca de como o 

nada constitui o caráter ontológico do mesmo, partindo da análise da segunda estrutura 

imediata da consciência: a facticidade. 
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O tema central que norteia a problemática da facticidade diz respeito à questão do 

fundamento. O ser-para-si é o que não é e não é o que é. Dessa maneira, encontra-se o caráter 

paradoxal do mesmo, uma vez que isto nos proporciona a constatação da sua contingência 

mediante o seu modo de ser-lançado-no-mundo.  

A contingência consiste neste estar-lançado-no-mundo e possibilita ao ser-para-si 

vislumbrar-se como um ser que, por haver no seu seio o nada, é carência de ser. Ele não 

possui qualquer sustentação, isto é, nenhuma determinação na qual possa fundamentar-se, ele 

é uma “descompressão de ser”. Este é o modo de existir do ser-para-si fazendo com que ele se 

torne uma constante busca de fundamento. Por isso, o homem, o ser-para-si, fica imune a 

qualquer argumentação substancialista e vê que, mediante o nada, não pode haver 

fundamentação. Por isso, pode-se dizer que o caráter de inconsistência lhe é próprio, 

impossibilitado, dessa maneira, de encontrar algo em que possa apoiar-se. Se é, pois, o nada 

que fundamenta o ser-para-si, disso se conclui que há uma ausência de fundamento. 

A contingência é o que possibilita ao ser-para-si existir mediante a forma de estar-

lançado-no-mundo, sem ter nada que o fundamente: 

 

Assim, o Para-si acha-se sustentado por uma perpétua contingência, que ele retoma 
por sua conta e assimila sem poder suprimi-la jamais. Esta contingência 
perpetuamente evanescente do Em-si que infesta o Para-si e o une ao ser-Em-si, sem 
se deixar se captar jamais, é o que chamaremos de facticidade do Para-si (SARTRE, 
2005, p.132). 

 

2.3 Cogito 

Após a análise do sentido que a contingência assume no interior da realidade 

humana, passa-se agora ao estudo da terceira estrutura imediata do ser-para-si: O Cogito. Isto 

se deve pelo fato de que, como acentua Sartre (2005. p.134), “um estudo da realidade humana 

deve começar pelo cogito.” 

É necessário ressaltar, ainda uma vez mais, que o cogito cartesiano é 

redimensionado por Sartre, na medida em que atribui-lhe um papel pré-reflexivo e, dessa 

maneira, desvincula-o de uma dimensão gnosiológica fazendo-o assumir uma dimensão 

existencial por inseri-lo dentro do mundo. Logo, o cogito é a única via para se compreender a 

realidade humana como carência de ser, já que, como foi visto, no seu interior se encontra 

instaurado o nada que denota toda contingência da condição humana.  
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Contudo, este vazio, que também pode-se chamar de falta de ser da consciência, 

faz com que o ser-para-si busque se fundamentar a partir de um incessante desejo de tornar-se 

fundamento de si mesmo. Porém, este projeto é fracassado porque o cogito encontra o seu 

fundamento na falta de ser do ser-para-si, logo o ser-para-si se define a partir de um ser que 

não é ele, e esta falta é percebida claramente quando o ser-para-si deseja ser este ser que não é 

ele: o ser-em-si. Este, já foi dito, é absolutamente determinado por não haver nenhuma fissura 

em seu ser que o faça sentir a falta de ser no seu interior. Na medida em que, o ser-para-si 

nadifica o ser-em-si, concomitantemente, está se fundamentando ao negar o ser-em-si como 

sendo aquele que é radicalmente diferente dele mesmo. O ser-para-si busca o ser, porque 

surge do nada, isto é, sua atividade orienta-se para um fim que jamais consegue alcançar, pois 

seu sentido está na ausência de sentido, seu ser é nadificado pelo nada. O ser-para-si é um ser 

que se manifesta como consciência do nada do seu ser: "A realidade humana é perpétuo 

transcender para uma coincidência consigo mesmo que jamais se dá”(SARTRE, 2005, p.140). 

 

2.4 O valor 

Partindo da análise do cogito, Sartre define, em seguida, o valor, que tem duas 

características: é incondicionado e não-ser. Para o filósofo, diferentemente da tradição que dá 

ao valor um estatuto ontológico, tornando-o um ser-em-si, o valor é um atributo, já que tem 

ser na medida em que é um existente, contudo não tem ser realidade. “Seu ser é ser valor, quer 

dizer, não ser ser. Assim, o ser do valor, enquanto valor, é o ser daquilo que não tem ser”. 

(SARTRE, 2005. p.144). 

O ser-para-si, como já se sabe, busca incessantemente encontrar o seu 

fundamento, e esta busca faz com que ele saia do seu âmbito para ir em direção ao valor, que 

passa a ser o seu fundamento. Porém, o ser do valor é não ser e, por isso, esta busca resulta 

num fracasso. Mas, ao mesmo tempo, neste fracasso o ser-para-si desvela a sua incompletude 

de ser.  

 

2.5 O Ser dos Possíveis 

A outra estrutura imediata do ser-para-si é a do ser dos possíveis. Sartre mostra, 

então, que é mediante a realidade humana que o possível pode existir. “O possível vem ao 

mundo pela realidade humana.”(SARTRE, 2005. p.150). Esta é a única via de existência do 

possível por ser falta e, por não haver possibilidade alguma de coincidir consigo mesma. O 
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possível encontra-se intrinsecamente relacionado ao estado de falta do homem, esta, por sua 

vez, consiste na privação de ser, ou seja, consiste nessa impossibilidade do Para-si coincidir 

consigo mesmo. Diz Sartre (2005, p.153): “A falta do Para-si é uma falta que ele é”. 

A análise das estruturas imediatas do ser-para-si tem uma importância relevante 

para se compreender o significado da liberdade do homem e a sua relação intrínseca com o 

sentimento que a revela: a angústia. Entretanto, a problematização da interação liberdade-

angústia conduz, eventualmente, ao tema desta dissertação: Liberdade e moral, uma vez que 

rege de uma maneira precisa as nossas perquirições.. 

Todavia, em seu campo de ação, a consciência, enquanto expressão da liberdade, 

não apenas encontra os objetos em direção aos quais ela se direciona mas, também, se depara 

com outras consciências que se colocam como obstáculo à sua livre manifestação. Este 

estorvo à liberdade do ser-para-si é representado pelo outro, isto é, pelo próximo que surge no 

campo da experiência existencial. É justamente este tema, a intersubjetividade, que será 

tratado na parte que se segue. 
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CAPÍTULO III 

 

3 A INTERSUBJETIVIDADE EM SARTRE 

Anteriormente, fez-se uma análise acerca dos pressupostos ontológicos do 

pensamento de Sartre, mostrou-se o sentido do mundo das coisas como também o da 

consciência. A partir desta análise das duas regiões, evidenciou-se que há uma relação em 

ambas (conforme se aprofundou nos tópicos anteriores) e que são ontologicamente diferentes. 

Ao mesmo tempo, delimitou-se a posição relevante que cada uma ocupa no desdobramento do 

pensamento do filósofo. 

Constatou-se que a consciência, mediante a intencionalidade, é o fluxo contínuo 

dessa consciência, depara-se com o ser do mundo das coisas, o qual é opaco e encerrado em si 

mesmo. Contudo, o ser-para-si, ao transcender para o âmbito da quotidianidade, não só 

encontra-se com ser-em-si, mas também com o Outro, ou seja, com outras consciências. Aqui 

se encontram fundamentados os pilares que permitem ao filósofo fazer um exame do tema da 

intersubjetividade. Mediante este objetivo, Sartre provoca uma controvérsia com alguns 

antecessores do seu pensamento, estes são: Husserl, Hegel e Heidegger. Esse embate de Sartre 

com os filósofos citados é decorrente do perfil que pretende traçar sobre o tema da 

intersubjetividade, a partir de uma nova dimensão. 

A análise da intersubjetividade também motiva o filósofo a dar uma nova 

dimensão ao papel do olhar e do corpo, uma vez que tais estruturas se configuram como vias 

de acesso à delimitação da relação entre o Eu e o Outro. Devido a este fato, será necessário, 

primeiramente, tratar do olhar esclarecendo o seu sentido enquanto afirmação do sujeito em 

face do Outro e, posteriormente, fazer uma elucidação sobre a relevância do corpo para o 

tema da intersubjetividade. De acordo com o filósofo, o ser-para-si encontra-se com o ser-

para-outro na realidade quotidiana mediante os modos de ser da consciência: 

 

[...]podemos encontrar modos de consciência que parecem indicar, mesmo 
conservando-se estritamente Para-si, um tipo de estrutura ontológica radicalmente 
diverso. Esta estrutura ontológica é minha; é de mim mesmo que cuido, e, no 
entanto, esse cuidado (cura) “para-mim”, revela um ser que é meu sem ser-para-mim 
(SARTRE, 2005. p. 289). 

 

Este ser que é sem ser para mim é o ser-para-outro. A vergonha, por exemplo, é 

um modo de ser da consciência; a sua estrutura é intencional, já que o homem se envergonha 
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diante de algo e, este, é o próximo. Assim, para se ter vergonha, é preciso que se esteja diante 

de uma outra realidade estritamente humana. Esta é a estrutura originária da vergonha 

enquanto modo de ser para outro. Logo, é o outro que serve como mediador dessa relação. 

Portanto, só se sente vergonha em face do outro, a única via que, necessariamente, permite 

apreender totalmente todas estruturas do ser, porque, só através do ser-para-si, pode-se 

deparar com o ser-para-outro. 

Sartre radicaliza ainda mais sua abordagem ao empreender uma crítica 

contundente ao pensamento tradicional por este não conceder a devida importância ao 

referido assunto, dirigindo a sua crítica inicialmente ao realismo e, depois, ao idealismo. De 

acordo com o filósofo, ambos deságuam no solipsismo como via de conservação da 

integridade da consciência em face do outro, mas esta solução não é correta pelo fato de o 

tema da intersubjetividade se manter dentro dos limites da dicotomia sujeito-objeto e, com 

isso, evidencia-se que, tanto no realismo, quanto no idealismo, continua a primazia de um em 

detrimento do outro.  

Portanto, por essa justificativa, o outro será eternamente um objeto que deverá ser 

conhecido. Logo, o tema da intersubjetividade é tratado, não no âmbito da existência, mas na 

esfera do conhecimento que perfaz o referencial teórico das duas vias através das quais o 

pensamento tradicional, segundo Sartre, sempre se manifestou: 

 

Assim, tanto para o idealista como para o realista,  impõe-se uma conclusão: pelo 
fato de que outro nos é revelado em um mundo espacial, é  um espaço real ou ideal 
que nos separa do outro. [...] Esta pressuposição traz consigo  uma grave 
conseqüência: se com efeito,  devo ser, com relação ao outro, à maneira da 
exterioridade de indiferença, o surgimento ou  abolição do outro não me afetaria 
mais em meu ser do um Em-si pode ser afetado pela aparição ou desaparição de 
outro Em-si. Por conseguinte, a partir do momento em que o outro não pode agir 
sobre meu ser por meio de seu ser, o único modo como pode revelar-se a mim é 
aparecendo como objeto à minha consciência (SARTRE, 2005. p.301). 

 

Ao criticar o pensamento tradicional, Sartre visa sobrepujar o caráter solipsista da 

subjetividade, bem como ir de encontro às soluções negativas que marcam a postura 

cognoscente do Eu em face do Mundo e do Outro. Segundo o filósofo, o Eu não se encontra 

isolado. Todavia, as teorias antecedentes ao seu pensamento não perceberam que há modos de 

ser da consciência que permitem o vislumbramento de uma estrutura formadora do ser que 

obrigatoriamente leva ao ser-para-outro.  
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Há, dessa maneira, uma intersubjetividade procedente, a qual só pode ser exa-

minada mediante uma perspectiva fenomenológica, pelo fato da Outra consciência, o Outro, 

ser essencialmente negação: 

 

Na origem da questão da existência do Outro há uma pressuposição fundamental: o 
outro, com efeito, é o outro, ou seja, o eu que não sou eu; captamos aqui, portanto, 
uma negação como estrutura constituinte do ser-outro (SARTRE, 2005. p.300). 

 

A negação é o que fundamenta a relação entre o Eu e o Outro, havendo, dessa 

forma, um compromisso do próximo com o seu próprio ser. Contudo, os filósofos de Kant a 

Husserl não obtiveram uma compreensão mais profícua disto. 

Kant percebe o próximo como um objeto particular que é dado na experiência. 

Como se sabe, este filósofo não se deteve ao estudo da intersubjetividade de forma radical já 

que a sua preocupação prioritária foi estabelecer as leis universais da subjetividade como 

únicas possibilidades de se atingir o conhecimento. Por isso, o próximo, para Kant, seria 

conhecido mediante “as condições de possibilidade da experiência dos outros.” (KANT apud 

SARTRE, 2005. p.294). Desvinculando-se da preocupação de conhecer as pessoas e se 

detendo nas condições possíveis de o sujeito conhecer, na experiência, o ser-objeto, Kant 

acaba se enredando nas malhas do Solipsismo. 

Segundo Sartre, Husserl, também, foi acometido pelo solipsismo apesar de ter 

avançado consideravelmente em relação às doutrinas anteriores. De acordo com Husserl, o 

próximo é a única via que pode constituir o mundo. “O outro não está presente somente como 

tal aparição concreta e empírica, mas como condição permanente da unidade e sua riqueza”. 

(SARTRE, 2005. p.303). 

O avanço significativo de Husserl foi de apontar o próximo como base de 

constituição da experiência e não o contrário. Contudo, Sartre afirma que este filósofo ainda 

mantém-se preso ao postulado da filosofia kantiana. Isto ocorre, de acordo com Sartre, porque 

Husserl não privilegia o ego empírico, pois tanto este quanto o próximo não oferecem 

nenhuma segurança, logo, nota-se a semelhança entre o sujeito transcendental husserliano e 

aquele do tipo kantiano. Mas, para Sartre, deveria se tratar exclusivamente da relação entre os 

sujeitos transcendentais e não entre os egos empíricos: 

 

Mas, apesar dessas vantagens indiscutíveis, a teoria de Husserl não parece 
sensivelmente diferente da de Kant. Com efeito, se meu Ego Empírico não é mais 
certo que o do outro, é porque Husserl conservou o sujeito transcendental, 
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radicalmente distinto do Ego e bastante similar ao sujeito kantiano. Logo, o que 
deveria ser demonstrado não é o paralelismo dos ‘Egos’ empíricos, que nada põe em 
dúvida, mas os dos sujeitos transcendentais. Pois, com efeito, o outro jamais é esse 
personagem empírico que se encontra em minha experiência: é o sujeito 
transcendental ao qual esse personagem remete por natureza. O verdadeiro 
problema, portanto, é o da conexão entre sujeitos transcendentais para-além da 
experiência (SARTRE, 2005. p.304). 

 

Sartre ratifica a sua posição segundo a qual a diferença entre o próximo e o eu não 

deriva da exterioridade dos corpos, e sim da constatação de que tanto o eu quanto o outro 

existem em interioridade (enquanto portadores de consciência). 

 

Portanto reencontramos aqui esta distinção de princípio entre o outro e mim mesmo, 
que não provém  da exterioridade de nossos corpos, mas do simples fato de que cada 
um de nós existe em interioridade e de que um conhecimento válido da interioridade 
só  pode fazer-se  em interioridade, o que impede por princípio todo conhecimento 
do outro tal como ele se conhece, ou seja, tal como ele é  (SARTRE, 2005. p.305). 

 

Sartre comenta que Hegel, em relação a Husserl, deu um salto qualitativo quando, 

ao escrever a Fenomenologia do Espírito, admitiu que o outro é mediador que possibilita a 

existência da minha consciência como consciência de si. Isto se dá a partir da inclusão da 

idéia de negação como constitutiva da relação intersubjetiva.:  

 

O outro aparece comigo, já que a consciência de si é idêntica a si mesmo pela 
exclusão de todo Outro. Assim, o primeiro fato é a pluralidade das consciências, e 
esta pluralidade é realizada sob a forma de dupla e recíproca relação de exclusão. 
Eis-nos em presença do nexo de negação por interioridade que há pouco exigíamos 
(SARTRE, 2005. p.306). 

 

Esta idéia encontra-se explicitada na análise da dialética do senhor e do escravo: 

 

Com efeito, é somente na medida em que se opõe ao outro que cada um é 
absolutamente Para-si; afirma contra o outro e frente ao outro seu direito de ser 
individualidade. Assim, o cogito mesmo não poderia ser um ponto de partida para a 
filosofia; com efeito, só poderia nascer em conseqüência de minha própria aparição 
a mim como individualidade, e esta aparição está condicionada pelo reconhecimento 
do outro. Ao invés de o problema de outro se colocar a partir do cogito, é, ao 
contrário, a existência do outro que faz o cogito possível como o momento abstrato 
em que o eu se apreende como objeto. Assim, o ‘momento’ que Hegel denomina ser 
para outro é um estágio necessário do desenvolvimento da consciência de si; o 
caminho da interioridade passa pelo outro (SARTRE, 2005. p.307). 

 

Hegel, portanto, fez com que o eu dependa do outro no seu ser. Contudo, o 

filósofo ainda ao analisar a relação intersubjetiva a mantém vinculada ao problema do 



 60

conhecimento por não conceber “a possibilidade de haver um ser-Para-outro que não seja 

redutível finalmente a um ‘ser-objeto’.” (SARTRE, 2005,p.309). A seguir, será visto como se 

dá o embate entre Sartre e Heidegger acerca do assunto. 

De acordo com Sartre, Heidegger conseguiu superar o peso do conhecimento 

como alicerce da relação intersubjetiva: 

 

É certo que Heidegger não parte do cogito, no sentido cartesiano da descoberta da 
consciência por si mesmo; mas da realidade humana que a ele se revela e cujas 
estruturas busca determinar por conceitos é a sua própria. “Dasein ist je meines” 
escreve. É explicitando a compreensão pré-ontológica que tenho de mim mesmo que 
apreendo o ser-com-o-outro como uma característica essencial de meu ser. Em 
suma, descubro a relação transcendente com o outro como constituinte de meu 
próprio ser, do mesmo modo como  descobri que o ser-no-mundo mede minha 
realidade-humana (SARTRE, 2005, p.317). 

 

Portanto, o conhecimento não seria o fundamento da relação intersubjetiva, mas, 

tão-somente, a experiência existencial entre consciências. Sartre afirma que Heidegger não 

deu uma explicação acerca do que poderia fundamentar a relação intersubjetiva, já que seu 

esforço se direcionou para transcender o subjetivismo e, com isso, não percebeu que a relação 

entre o Eu e o Outro estava fundamentada na negação. Sartre, portanto, vê a necessidade de 

dar um novo redimensionamento a toda problemática da relação entre o Eu e o Outro. 

Inicialmente acha ele indispensável explicar que a relação singular entre o Eu e o 

Outro não se dá no âmbito do conhecimento. A existência do outro é vivida, logo não pode 

ser comprovada nem, tampouco, negada, pois a presença do outro é imediata por ser uma 

evidência. Encontra-se, dessa maneira, excluída de qualquer demonstração como também de 

toda prova cognoscente ou hipótese científica. Sartre, a partir daí, expõe uma ontologia do 

corpo para explicar como o outro existe para mim e eu para ele. 

 

3.1 Olhar 

Em Sartre, o olhar assume uma posição relevante para a compreensão do tema da 

intersubjetividade. A relação entre o eu e o outro se dá de forma imediata através do olhar, 

que mostra mais uma perspectiva do ser-para-si: o ser-para-outro. O Olhar também constitui a 

compreensão do meu ser e explicita a existência do outro. A inexistência deste me tornaria o 

centro para o qual toda realidade convergiria. Contudo, com o aparecimento do outro ocorre 
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uma desintegração de toda minha condição, uma vez que emerge a existência indubitável 

deste que me olha: 

 

Assim, a aparição, entre os objetos de meu universo, de um elemento de 
desintegração deste universo, é o que denomino a aparição de um homem no meu 
universo. O Outro é, antes de tudo, a fuga permanente das coisas rumo a um termo 
que capto ao mesmo tempo como objeto a certa distância de mim e que me escapa 
na medida em que estende à sua volta suas próprias distâncias (SARTRE, 2005, 
p.329). 

 

A existência do outro é notada não porque a vejo, e, sim, por ele me vê. O seu 

olhar torna-se um objeto em seu mundo. O olhar do outro pode, repentinamente, estremecer o 

meu estado ontológico ao me transformar em objeto. Há uma relação sujeito-objeto entre eu e 

o outro, porque se com o meu olhar eu posso objetivá-lo, da mesma forma ele pode tornar um 

ser-em-si. É, dessa maneira, que se realiza a descoberta do Outro como subjetividade. 

“Sublinhei que eu não poderia ser objeto para um objeto: é necessária uma conversão radical 

do outro, que o faça escapar à objetividade.”(SARTRE, 2005, p. 331). 

O olhar do outro não só me objetiva, ele descortina o meu ser e, a partir deste fato, 

me conhece. O outro, diferente de mim, pode me conhecer, pois como já salientou-se, o 

sujeito ao sair para fora de si não pode se observar a partir da sua própria objetividade.  

Assim, o Outro é aquele que pode me conhecer através do seu olhar. “É daí que a 

consciência de si tenha o seu fundamento fora de si própria, na consciência (ou no olhar) do 

outro.” (GILLES, 1975, p. 296). Por isso, o que me olha não são os olhos enquanto estruturas 

fisiológicas e, sim, um outro sujeito, ou seja, outro ser-para-si. O olhar do outro me escraviza 

por me transformar em um ser que não pode defender-se contra uma outra liberdade. Eu me 

escravizo por defender o meu ser da liberdade do outro. 

De acordo com Sartre, existem modos da consciência que evidenciam a existência 

do outro. Como, por exemplo, o temor e o pudor. O temor possibilita a descoberta da minha 

objetividade em face das possibilidades do Outro. O pudor é a rejeição de ser visto pelo Outro 

num estado de nudez que me torna um objeto. Sartre afirma que a vergonha e o orgulho são, 

também, modalidades essenciais nas relações com o outro. Já se afirmou anteriormente  que a 

vergonha prova a existência do outro porque nada mais é do que o reconhecimento do outro 

no âmbito da minha existência. Só me envergonho na presença do próximo. Através desta me 

reconheço como o outro me vê e, a partir daí, vislumbro a condição que me é dada por ele, 
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qual seja: a de um ser envergonhado. O orgulho revela, da mesma forma, que a vergonha é a 

apreensão de mim mesmo como uma natureza dada pelo outro. 

Estes sentimentos são apenas os modos, através dos quais é revelado que o outro é 

um sujeito que nunca pode ser alcançado por mim. Portanto, revelam a compreensão da 

minha ipseidade e ainda servem para ressaltar a impossibilidade de uma relação harmoniosa 

entre Eu e o Outro. Portanto, a problemática da intersubjetividade se dá a partir do conflito.  

O conflito é resultado do constante confronto existente entre eu e o outro, porque 

este ameaça a minha liberdade e, eu, por outro lado, tento aprisioná-lo em seu ser. Sartre, 

portanto, vê a necessidade de dar um novo redimensionamento a toda problemática da relação 

entre Eu e o Outro. 

O filósofo afirma que é indispensável explicar que a relação fundamental entre o 

Eu e o Outro não se dá no âmbito do conhecimento. Deve, ainda, ser explicitada a partir de 

uma perspectiva ontológica pelo fato de a existência do Outro não poder ser comprovada, mas 

vivida. Sua presença se dá de maneira, imediata, porque é uma evidencia corpórea.  

Sartre expõe uma ontologia do corpo, como foi anteriormente exposto, e, através 

do olhar, ficou evidenciado que não pode haver uma síntese entre as seguintes possibilidades: 

se ajo sobre o outro, o que compreendo, é o seu ser-objeto, contudo ao olhá-lo vislumbro a 

sua subjetividade, vejo que é um sujeito e não um objeto. Portanto, o corpo seria a forma 

dessa subjetividade se caracterizar no mundo. Dessa forma, será tratada a perspectiva 

ontológica do corpo no âmbito do tema da intersubjetividade. 

 

3.2 O Corpo 

Sartre designa três dimensões ontológicas do corpo: a primeira é o corpo como 

ser-para-si. De acordo com o filósofo, não há separação entre o corpo e a consciência.“O 

Para-si deve ser todo inteiro corpo e todo inteiro consciência: não poderia ser unido a um 

corpo.”(SARTRE, 2005, p.388). 

E, em virtude do ser-para-si não se distinguir do corpo, ambos univocamente 

encontram-se lançados-no-mundo sem serem o seu próprio fundamento. Não há distinção 

entre a situação do ser-para-si e a do corpo: 
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Enquanto tal, o corpo não se distingue da situação do Para-si, uma vez que, para o 
para-si, existir e situar-se constituem a mesma coisa; e por outro lado, o corpo 
identifica-se com o mundo inteiro, enquanto este  é a situação total do Para-si e 
medida de sua existência. (SARTRE, 2005, p.392). 

 

O corpo é a forma onde mora minha subjetividade e a partir dela posso agir sobre 

a realidade que me circunda, já que mediante a minha existência eu a faço existir. Por estar 

lançado-no-mundo sou impelido a agir. O corpo torna possível o outro me conhecer, contudo 

não posso conhecer o meu corpo por ser ele algo que perpetuamente escapa a mim mesmo. É 

através do outro que conheço meu corpo como contingência e facticidade. Logo, o corpo por 

estar unido à contingência da minha consciência me possibilita o reconhecimento do mundo. 

“Nesse sentido, poder-se-ia definir o corpo como a forma contingente que a necessidade de 

minha contingência assume”. (SARTRE, 2005, p.392). 

Na segunda dimensão, Sartre, explica como o corpo do ser-para-si existe para o 

outro e também a maneira como o corpo do outro existe para mim. Para a compreensão da 

dimensão ontológica designada de corpo-para-a-outro, torna-se indispensável ressaltar 

novamente que o corpo só pode ser compreendido mediante as estruturas inerentes do ser-

para-si, por este ser integralmente corpo e consciência. O corpo nos permite vislumbrar que 

nos apresentamos como ser-lançado-no-mundo, bem como nos permite evidenciar que exis-

tem outras realidades humanas. E igualmente ao ser-para-si, o corpo também existe para 

outro. O corpo do Outro é revelador da relação que mantenho com o mesmo, por isso, 

primeiramente, a existência do outro é evidente e, depois, eu a compreendo como corpo. Ele 

se apresenta a mim como ser-objeto, mas não é um objeto, é uma outra realidade humana no 

meio dos objetos. Porém, a partir da revelação do outro como ser-objeto e revelada também a 

contingência da sua presença no mundo, “o corpo do outro é, portanto, a facticidade da 

transcendência-transcendida, na medida que se refere à minha facticidade.” (SARTRE, 2005, 

p. 432). 

A última dimensão ontológica do corpo é procedente da aparição do olhar alheio. 

Mediante a visão alheia, é revelado o meu ser-objeto, ou seja, o meu corpo enquanto algo 

dado. E o outro me vê como corpo. O olhar do outro faz com que eu vislumbre a existência do 

meu corpo como um fato exterior, como um objeto para o outro; minha facticidade é 

objetivada, meu corpo aliena-se: 
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Com a aparição do olhar do outro, experimento a revelação de meu ser-objeto, ou 
seja, de minha transcendência como transcendida. Um eu-objeto revela-se a mim 
como ser incognoscível, como fuga-para-o-outro pela qual sou plenamente 
responsável. Mas, se não posso conhecer ou sequer conceber esse eu em sua 
realidade, ao menos, não deixo captar algumas de suas estruturas formais. Em 
particular, sinto-me alcançado pelo outro em minha existência de fato; é por meu 
ser-aí-Para-outro que sou responsável. Este ser-aí é precisamente o corpo. Assim, o 
encontro com o outro não me alcança somente em minha transcendência: na e pela 
transcendência  que o outro transcende, a facticidade que minha transcendência 
nadifica e transcende existe para o outro, e, na medida que sou consciente de existir 
para o outro, capto minha própria facticidade, não mais apenas em sua nadificação 
não-tética, não mais somente existindo-a, mas em sua fuga rumo a um ser-no-meio-
do-mundo.   (SARTRE, 2005, p.441). 

 

Logo, a análise da corporeidade é fundamental para se obter a compreensão da 

facticidade enquanto situação ontológica inerente ao corpo. A partir deste, portanto, apreende-

se o sentido das relações concretas com o outro, porque elas definem o seu significado. “Não 

é que o corpo seja a instrumento e a causa das minhas relações com o outro, mas ele constitui 

a significação dessas relações e  assinala seus limites”. (SARTRE, 2005, p. 451). 

Agora, será apresentado como o ser-para-si se comporta concretamente em um 

mundo onde se encontram outras realidades humanas. Os comportamentos que ocorrem no 

interior das relações concretas com o outro refletem o fato original de o ser-para-si ser 

assimilado mediante o amor, a linguagem e o masoquismo ou ser objetivado através da 

indiferença, do desejo, ódio e do sadismo. Através destes comportamentos, que se dão no 

interior das relações intersubjetivas, ora o ser-para-si objetiva a transcendência do Outro ora o 

Outro torna o ser-para-si um objeto.  

Estes comportamentos, no entanto, mostram no decorrer da sua explicitação que 

nas relações intersubjetivas sempre há uma relação de sujeito-objeto, já que, como foi visto, 

esta se fundamenta no conflito. 

O primeiro comportamento analisado por Sartre é o amor. Este é definido como o 

projeto de função de duas consciências em que cada uma mantém intactas suas respectivas 

alteridades, sendo que uma delas é o fundamento da liberdade da outra. Contudo, o amor 

fracassa no seu objetivo, porque nunca será possível uma liberdade ser fundamento de outra 

liberdade pelo fato de que ambas compartilham de objetivos comuns: a posse da outra. Logo, 

o amor jamais poderá superar este confronto. Dessa maneira, o projeto de união entre duas 

consciências, através do amor, se transformará num conflito, por ambas serem liberdades 

ávidas pela objetivação alheia.  
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O amor é um esforço contraditório para superar  a negação de fato conservando ao 
mesmo tempo a negação interna. Exijo que o outro me ame e faço todo o possível 
para realizar meu projeto: mas, se o outro me ama, decepciona-me radicalmente pelo 
seu próprio amor; eu exigia que ele fundamentasse meu ser como objeto 
privilegiado, mantendo-se como pura subjetividade frente a mim; e, assim que ele 
me ama, experimenta-me como sujeito e submerge em sua objetividade frente à 
minha subjetividade (SARTRE, 2005, p.469). 

 

O problema de meu ser-para-outro cai, pois, sem solução; os amantes 

permanecem cada um para-si em uma subjetividade total; nada vem a revelá-los de seu dever 

de fazer-existir cada um para si; nada vem a suprimir sua contingência nem salvá-los da 

facticidade. 

A linguagem é o segundo comportamento de assimilação. Esta, de acordo com 

Sartre, não se refere às várias maneiras de expressão própria de cada povo. Mas, a linguagem 

a qual ele se refere é a linguagem alicerçada a partir de perspectivas ontológicas mediante as 

relações intersubjetivas. Estas é que fundam a linguagem originária por ser ela experiência 

vivida da objetivação de uma subjetividade por outra. Logo, a linguagem não é uma invenção 

do homem, mas faz parte da sua constituição originária, que é o reconhecimento do próximo a 

partir da sua subjetividade, ou seja, do seu ser: 

 

A linguagem não é um fenômeno acrescentado ao ser-Para-outro: é originariamente 
o ser-Para-outro; ou seja, é o fato de uma subjetividade experimentar-se como objeto 
para o outro. Em um universo de puros objetos, a linguagem não poderia de forma 
alguma ser “inventada”, pois presume originariamente uma relação com outro 
sujeito; e, na intersubjetividade dos Para-outros, não é necessário inventá-la, posto 
que já é dada no reconhecimento do outro. (SARTRE, 2005, p.464). 

 

O masoquismo é a tentação vã de fugir da dualidade do ser. Neste, o sujeito 

renuncia sua liberdade e subjetividade com o intuito de querer ser dominado pelo amante. Isto 

ocorre porque quer ser objeto para o outro e se sentir como tal. Contudo, o seu esforço é 

inútil, pois nunca poderá se ver como sujeito fracassando no seu projeto de se tornar um 

objeto: 

 

Mas o masoquismo é e deve ser um fracasso em si mesmo: com efeito, para fazer-
me fascinar por meu eu-objeto seria preciso que eu pudesse realizar a apreensão 
intuitiva deste objeto tal como é para o outro, o que é, por princípio, impossível 
(SARTRE, 2005, p.471). 

 

A objetivação se dá mediante a morte da assimilação. Estas são tentativas 

radicalmente diferentes em que não há primazia de uma sobre outra. O malogro da 
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assimilação conduz necessariamente à objetivação, na qual o sujeito tenta transformar o outro 

num objeto. A sua primeira reação para este intento é ficar vislumbrado pelo comportamento 

da indiferença, que consiste no escamoteamento da compreensão que tenho do outro. Olho o 

olhar do outro me posicionando na minha própria liberdade em face dele com o propósito de 

enfrentar a sua liberdade.  

Porém, ao afirmar minha liberdade diante do outro, eu o transformo numa 

transcendência-transcendida, ou seja, reduzo-o em um ser-objeto. Mediante este fato, tento 

contornar a situação através de duas tentativas. Na primeira, tento não ver o outro praticando, 

de certa maneira, o solipsismo; ajo como se eu me encontrasse sozinho no mundo, deixando 

que os outros passem por mim como se não existisse; na segunda, vejo o outro como uma 

simples função que só irei utilizá-lo para satisfazer os meus próprios interesses: 

 

Mas também pode ocorrer que “olhar o olhar” seja minha reação originária ao meu 
ser-Para-outro. Significa que posso, em meu surgimento no mundo, escolher-me 
como aquele que olha o olhar do outro e construir minha subjetividade sobre o 
desmoronar da subjetividade do outro. É esta atitude que denominamos indiferença 
para com outro. Trata-se, pois, de uma cegueira com relação aos outros. Mas o 
termo ‘cegueira’ não deve nos induzir a erro: não padeço esta cegueira como um 
estado; sou minha própria cegueira diante dos outros, e essa cegueira encerra uma 
compreensão implícita do ser-Para-outro, ou seja, da transcendência do outro como 
olhar. Esta compreensão é, simplesmente o que  me determino a disfarçar. Pratico 
então uma espécie de solipsismo de fato (SARTRE, 2005, p.473-474). 

 

Sartre, ao analisar as formas anteriormente explicitadas de relacionamento 

humano vê que todas resultam no conflito. Isto ocorre, porque estas relações nos remete a 

nossa própria subjetividade infundada. A partir desta constatação, o filósofo depara-se com a 

questão da sexualidade. 

De acordo com o filósofo, não se pode relacionar a sexualidade do homem 

simplesmente ao fato deste possuir órgãos sexuais. Para ele, ao contrário, mesmo na infância 

já temos sexualidade, apesar de não ter ocorrido ainda a maturação fisiológica dos órgãos 

sexuais. Os eunucos não perdem o desejo, nem tampouco os anciões quando se vêem 

impossibilitados de utilizarem seus órgãos sexuais. A aptidão de reprodução não passa de uma 

fase como também um aspecto da vida sexual de um sujeito, mas o desejo, segundo Sartre, 

ainda continua apesar da satisfação sexual. Já que esta não é o que fundamenta a existência da 

sexualidade. Mediante o desejo, o indivíduo toma consciência do seu próprio corp, e 

esse.desejo tem o intuito de transformar o corpo em pura carne, de encarnar o corpo do outro. 

Logo, as carícias são essencialmente o conhecimento do corpo. Ao acariciar uma pessoa estou 
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fazendo surgir a sua carne mediante as carícias das minhas mãos. Logo, as carícias são o que 

fazem com que o outro surja para mim com carne e para ele mesmo como ser acariciado: “A 

carícia faz nascer o Outro como carne para mim e para ele.” (SARTRE, 2005, p. 485). Não há 

diferença alguma entre o desejo e a carícia por ser esta última a expressão do primeiro. 

O objetivo do desejo, portanto, é apoderar-se da subjetividade do outro, contudo o 

seu intuito é frustrado porque a consciência do outro nunca pode ser violada. 

 

Eis o ideal do desejo: possuir a transcendência do outro enquanto pura 
transcendência e, ao mesmo tempo,enquanto corpo; reduzir o outro à sua simples 
facticidade, por estar então no meio de meu  mundo, fazendo com que tal facticidade 
seja uma apresentação perpétua de sua transcendência nadificadora (SARTRE, 2005, 
p.489). 

 

No ideal irrealizável do desejo sexual encontra-se a origem do sadismo. O 

objetivo do sádico é que o sujeito fique subjugado totalmente a ele tendo-o como instrumento 

e conservando-se concomitantemente livre em face da vítima: 

 

Seu objetivo é, tal qual o do desejo, captar e subjugar o Outro, não somente 
enquanto Outro-objeto, mas enquanto pura transcendência encarnada. Mas, no 
sadismo, a ênfase é dada à apropriação instrumental do Outro-encarnado. (SARTRE, 
2005, p.495). 

 

O sádico rejeita veementemente fazer-se carne para achar a carne do Outro. Ele 

não deseja que haja reciprocidade nas relações sexuais, por ditar o poder de apropriação sobre 

a liberdade alheia através da carne. Contudo, o seu projeto também está fadado ao fracasso, 

pois a apropriação desejada do outro jamais se realizará porque a liberdade do Outro se 

encontra instalada parcialmente no corpo dominado. E o sádico constata o seu erro a partir do 

momento em que a vítima olhar para ele e, no seu olhar, vê a revelação da sua subjetividade. 

O sádico descobre o seu erro quando a vítima o olha, quer dizer, quando ele experimenta a 

alienação absoluta de seu ser na liberdade do Outro, isto é, de sua liberdade que não foi 

aprisionada. 

O ódio também é uma expressão fundamental da tentativa da aniquilação do 

Outro, mas também este intento está fadado ao fracasso. No ódio, o sujeito abdica de viver 

entre os outros e, portanto, vive só, a partir da eliminação dos outros sujeitos. O seu fracasso 

se encontra na sua realização, pois mesmo eliminando os outros sujeitos, estes continuam a 

existir na sua consciência porque ele não pode fazer com que eles jamais tenham existido. O 

ódio  
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[...]implica uma resignação fundamental: o Para-si abandona sua pretensão de 
realizar uma união com o outro; desiste de  utilizar o outro como instrumento para 
reaver o seu ser-Em-si. Quer, simplesmente, reencontrar uma liberdade sem limites 
de fato, ou seja, desembaraçar-se de seu inapreensível ser-objeto-Para-outro e abolir 
sua dimensão de alienação. Isso equivale a projetar realizar um mundo onde não 
exista o outro. O    Para-si que odeia aceita não ser mais do que Para-si: instruído 
por suas diversas experiências sobre a impossibilidade de utilizar seu ser-Para-outro, 
continua preferindo ser apenas uma nadificação livre de seu ser, uma totalidade 
destotalizada, uma perseguição que estabelece seus próprios fins. Aquele que odeia 
projeta não mais ser objeto de forma alguma; e a ira apresenta-se como um 
posicionamento absoluto da liberdade do Para-si frente ao outro. (SARTRE, 2005, 
p.509). 

 

Expostos os pontos essenciais das origens ontológicas que alicerçam a concepção 

sartreana de liberdade e os pontos que norteiam as relações do para-si com próximo, seguindo 

o itinerário do trabalho, passar-se-á para o capítulo seguinte com o objetivo de tratar da 

relação intrínseca entre  conceito de fenomenologia de Husserl e o conceito de liberdade no 

pensamento filosófico de Sartre. Esta relação foi o que permitiu a Sartre discutir sobre o seu 

conceito de liberdade e de moral, já que sem o redimensionamento da teoria da consciência de 

Husserl, o filósofo não teria as condições propícias para engendrar tal discussão. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 FENOMENOLOGIA E LIBERDADE NA FILOSOFIA SARTREANA 

 

A análise do redimensionamento dos conceitos de fenomenologia e 

intencionalidade elaborada por Sartre, como se constatou anteriormente, permitiu-lhe elaborar 

a sua concepção de liberdade justamente por ter fundamentado a discussão no âmbito 

ontológico, ou seja, se tornou possível para o filósofo desenvolver a sua teoria da liberdade 

porque falar da liberdade é falar de um ser que não tem nada, nem exterior nem no interior, 

que possa determiná-lo. Ou seja, falar da consciência intencional desprovida de conteúdo é 

falar de um único ser: a realidade humana.  

Toda a ação é, para Sartre, intencional: “Com efeito, convém observar, antes de 

tudo, que uma ação é por princípio intencional” (SARTRE, 2005, p.536), eis o ponto de 

partida de suas investigações. A intencionalidade da ação não oferece uma previsão exata 

sobre suas possíveis conseqüências, assim como a ação humana, tem no seu interior um nada 

o qual a torna pura indeterminação. Este nada, íntimo da consciência, tem uma relação com a 

constatação de que, no interior da consciência, não se encontra nada que a fundamente. E este 

nada íntimo da realidade humana outorga o poder nadificador que instaura a ação humana. E 

por se fundamentar no nada, é, conseqüentemente, indefinida. 

 

[...]O nada acha-se na origem  do juízo negativo porque ele é negação. Fundamenta 
a negação como ato porque é negação como ser. O nada não pode ser nada, a menos 
que se identifique expressamente como nada do mundo; quer dizer, que, na sua 
nadificação, dirige-se expressamente a este mundo de modo a se constituir como 
negação. O nada carrega o ser em seu coração (SARTRE, 2005, p. 60). 

 

De acordo com o filósofo, liberdade e consciência são a mesma coisa. Ambas 

rejeitam qualquer tipo de determinismo. O ato para ocorrer não é motivado por nenhum fator 

que venha estimular a consciência a se definir como também a se determinar. Esta tem o 

poder nadificador instalado no seu interior, e este poder nadificador é justamente o que 

fundamenta o ato. Logo, todo ato é incondicionado. Eis o sentido da liberdade. 

Esta incondicionalidade da liberdade reside no fato de ela ser uma deficiência, 

uma carência, um aspecto de nada que se encontra presente no seu interior. A liberdade está 

intrinsecamente unida à negação do para-si. Toda ação carece de objetividade. “[...] 
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constatamos que a ação implica necessariamente como sua condição o reconhecimento de um 

‘desideratum’, ou seja, de uma falta objetiva, ou bem de uma negatividade” (SARTRE, 2005, 

p. 537). 

Para Sartre, como assegura Bornheim (1984, p. 111), “todo ato supõe motivos e 

móbeis”. Mas é preciso explicitar que estes não constituem a condição do ato, ao contrário, o 

ato é o que determina seus motivos e móbeis. Isto ocorre pelo fato de que a liberdade “não 

tem essência instaura-se desprovida de qualquer necessidade lógica”. (BORNHEIM, 1984. 

p.111). 

É por não possuir esta necessidade que Sartre afirma ser a existência algo que 

precede a essência. Dessa maneira, a liberdade é o fundamento de todas as essências. O 

aprisionamento da liberdade é um procedimento fadado ao fracasso, pelo fato de a realidade 

humana não ser necessariamente uma natureza fixa. A liberdade, como afirma Bornheim 

(1984, p.111), “é o estofo mesmo de meu ser”, ou seja, é a estrutura ontológica da qual jamais 

se pode fugir, é a estrutura da consciência intencional. 

Afirmar que a liberdade é o estofo do ser, significa, como diz Sartre, que o 

homem é condenado a ser livre. Esta afirmação é uma das particularidades da teoria da 

liberdade sartreana, cuja fomentação só foi possível mediante o redimensionamento dado ao 

conceito de fenomenologia, a qual acredita que o homem é livre perpetuamente em todas as 

situações e condições, já que é uma consciência vazia desprovida de fundamento que se 

direciona sempre para o mundo. 

Esta teoria se contrapõe radicalmente às teorias clássicas que afirmam haver tanto 

momentos em que o homem é livre quanto momentos em que ele não o é. Sendo a liberdade o 

ser da estrutura ontológica, isto implica dizer que toda escolha que se faz é uma escolha 

original, por estar fundamentada naquele nada instalado no cerne do para-si. O ato de escolher 

é, conseqüentemente, aquilo que autenticamente somos. E se somos, mesmo em meio a total 

indeterminação, devemos sê-lo com responsabilidade. 

O homem, por “está condenado a ser livre” (SARTRE, 1987, p.9), leva sobre si 

todo o destino do mundo por ser responsável tanto por si próprio quanto pela humanidade. 

Sartre, em sua obra, não mostra claramente como o homem pode envolver todos em sua ação, 

é uma questão que poderia ter sido tematizada no contexto de uma ética, porém este projeto 

jamais foi a efeito pelo filósofo, ficando o problema em aberto no âmbito do seu pensamento. 

Entretanto, a realidade humana, para o filósofo, não está isenta de responsabilidade alguma 
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em nenhum acontecimento da sua existência. O ser-para-si é compelido a agir, e neste agir 

encontra o compromisso de fazer o mundo e a si mesmo em qualquer circunstância ou 

situação, assumindo a responsabilidade até mesmo pelas adversidades e conseqüências de 

seus atos. 

O ser-para-si, dessa maneira, não pode jamais deduzir que um acontecimento 

ocorrido seja produto do destino, ou seja, do acaso, pois as situações mais constrangedoras, 

inconvenientes e ameaçadoras que podem afetá-lo são engendradas por ele mesmo, por serem 

essencialmente o seu projeto de vida. A recusa a esta liberdade incondicionada através da 

tentativa de apreensão dos motivos e móbeis como condição de nossos atos é a tentativa do 

para-si tornar-se um ser-em-si através daquele comportamento que Sartre denomina de má-fé. 

A realidade humana, segundo Sartre, tenta escapar de si própria, ou seja, do 

paradoxo de não poder deixar de ser livre. A liberdade leva o homem a constituir sua essência 

um meio a sua condição de indeterminação, mas o homem procura uma maneira de fugir 

dessa responsabilidade. E, para isso, cria a estrutura fundamental de comportamento 

denominada pelo filósofo de má-fé. Esta revela o modo pelo qual o homem mente a si 

próprio, tentando assumir uma forma determinada de ser: 

 

Costuma-se igualá-la à mentira. Diz-se indiferentemente que uma pessoa dá provas 
de má-fé ou mente a si mesma. Aceitemos que má-fé seja mentir a si mesmo desde 
que imediatamente se faça distinção entre mentir a si mesmo e simplesmente mentir. 
Admitimos que a mentira é uma atitude negativa. Mas esta negação não recai sobre a 
consciência, aponta só para o transcendente. A essência da mentira, de fato, implica 
que o mentiroso esteja completamente a par da verdade que esconde (SARTRE, 
2005 ,p. 93).  

 

Mas esta tentativa de enganar-se a si próprio, a partir de um tipo de representação, 

revela uma experiência fundamental de sua situação de ser livre já que essas atitudes 

negativas que ele toma para si próprio são modos constitutivos de seu desejo de assumir uma 

forma de ser. Este fundamento de ser da realidade humana é a sua liberdade. Ao negar as suas 

possibilidades, o homem tenta isentar-se da responsabilidade do ato de fazer-se, afirmando-se 

como um sujeito determinado, ou seja, como uma coisa-em-si. 

Este comportamento traduz o espírito de seriedade tão presente naqueles homens, 

os quais Sartre denomina de títeres de suas próprias ilusões. Como exemplo, pode-se 

apresentar o seguinte quadro: Sartre define a conduta de seriedade a partir do exemplo do 

moço do café. O garçom desempenha a sua função como se esta fosse a sua própria essência, 

exerce o seu serviço como se fosse a sua única alternativa. A sua profissão tornar-se parecida 
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com o destino. Para isso, comporta-se em conformidade com a designação alheia, fingindo ser 

de ser-para-outro. O homem tenta se ver mediante os olhos dos outros e se tornar, através 

deles, uma transcendência-transcendida.  

Será analisada, agora, a relação íntima que entre liberdade e angústia, 

evidenciando como esta última é a forma da consciência expressar a liberdade absoluta pelo 

fato de em seu interior encontrar-se alojada a nadificação que caracteriza as formas de 

manifestação da liberdade enquanto atributo humano por excelência. 

Em Sartre, a angústia está tão vinculada à idéia de liberdade, que é chamada de 

sentimento fundamental por ser a via de manifestação da liberdade, e, conseqüentemente, do 

nada como a sua fonte geradora. “O homem toma consciência da sua liberdade na angústia, 

ou, se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de ser, e na angústia 

a liberdade está em seu ser questionando a si mesma”. (SARTRE, 2005, p.72). 

Ela é acompanhada pela tonalidade afetiva da náusea que revela a contingência 

sofrida e rejeitada do ser. Nesta apreende-se que a existência da realidade humana não é 

fundamentada e pode se deparar, assim, com o absurdo da existência humana que é a falta de 

sentido. A náusea nadifica o sentido da realidade concreta do homem, porque não existe mais 

a sua razão de ser. Eis, portanto, a importância da náusea: “A náusea termina por se revelar, 

pois como sendo eu mesmo, qualquer coisa de constitutivo que o homem é”. (BORNHEIM, 

1984, p. 17). 

Contudo, a angústia é um sentimento fundamental que, quando se desvela, torna 

possível o vislumbramento da liberdade pela consciência; ela é a prova da mudança contínua 

do projeto primitivo humano. Nela, não só se apreende o fato de que os possíveis, mesmo 

fazendo parte de um projeto inicial, estão perpetuamente se modificando devido à liberdade 

ser um fluxo ininterrupto, mas também se toma consciência de que é possível eleger e 

justificar os próprios atos. Apesar disto, continua-se a ser algo injustificável, quer dizer; 

capta-se a eleição como algo que não provém de nenhuma realidade precedente. É este 

sentimento de nossa indeterminação existencial que origina a angústia. “Chamaremos 

angústia, precisamente, a consciência de ser seu próprio porvir no modo de não sê-lo”. 

(SARTRE, 2005, p. 75-76). 

Há, dessa maneira, uma relação intrínseca entre o futuro e o presente. Porém, no 

interior desta relação encontra-se instalado o nada, logo “serei sendo” o que não sou e não 

sendo o que sou: “eu não sou aquele que serei” (SARTRE, 2005, p. 75).  
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Isto ocorre, de acordo com Sartre, porque, primeiramente, o que não se é no 

presente não pode ser a procedência do que se será futuramente. Com efeito, nenhum homem 

pode se determinar no presente sobre o que será no futuro. O nada será o fundamento dos 

meus procedimentos e, estes, serão exalados de um eu que não sou. A angústia se manifesta 

ante o incerto, ou seja, perante a falta de determinação no homem. 

A angústia, em sua estrutura principal, revela a consciência da liberdade, já que é 

a condição primeira para a interrogação. Encontra-se desvinculada de qualquer determinismo 

psicológico por remeter à estrutura fundamental que é a liberdade pura e indeterminada. Logo, 

a angústia permite que se depare com o fato dos móbeis e motivos serem fundados naquele 

nada que habita no interior da realidade humana. 

Portanto, angustiar-se é enfrentar o nada que orienta as possibilidades, é refugiar-

se no espaço indeterminado da liberdade, e reconhecer que a realidade humana é desprovida 

de razão de ser e que a existência é absurda. Enfim, o sentimento da angústia põe o homem 

diante da responsabilidade da escolha, da necessidade perpétua de eleição. Angustiar-se é 

olhar nos olhos da paixão inútil que a realidade humana é. 

É mister ressaltar que a descoberta da liberdade não é uma experiência imbuída de 

contentamento, dela decorrem dois tipos de angústia: uma de origem temporal, outra de 

natureza ética, sendo ambas conseqüências do fato do para-si ser livre, não ter como se 

prevenir contra constante possibilidade de fazer nova escolha de sua maneira de ser. 

Na angústia temporal, a realidade humana vai se compreender como algo 

separado daquilo que foi no passado e do que será no futuro, impelida a criar perpetuamente 

aquilo que é. Contudo, pelo fato do parecer ser livre, uma decisão tomada no passado não 

pode determinar uma decisão atual, nem uma decisão presente pode dizer o que será amanhã. 

A livre eleição que ela faz de si mesma está eternamente ameaçada de metamorfose e, dessa 

maneira, os possíveis que ela escolhe estão submetidos a um risco permanente, já que não se 

pode ter o domínio do futuro. 

Por outro lado, na angústia ética, constata-se que os valores morais têm como 

único fundamento possível a decisão de criá-los. A realidade humana é uma permanente 

escolha e, mediante cada uma de suas escolhas, o para-si escolhe ser aquilo que é, define a si 

mesmo, por si mesmo. A cada instante tem que optar por um valor, uma regra de conduta. O 

que angustia a realidade humana é justamente a certeza de que não há a quem ou a quê 

recorrer para orientar suas escolhas. 
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Dessa maneira, não existe nenhum imperativo categórico universalmente válido e 

logicamente necessário, ou seja, não existe nenhuma ética geral que possa orientar 

devidamente o agir da realidade humana nesta ou naquela situação.  

Esclarecida a concepção de liberdade sartreana elaborada a partir do 

redimensionamento da fenomenologia husserliana, no capítulo seguinte será investigado o 

modo como se apresenta a reflexão sartreana sobre a moral e, ao mesmo tempo, estabelecer a 

relação da concepção da liberdade e da moral no pensamento de Sartre.  
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CAPÍTULO V 

 

5 LIBERDADE E MORAL EM SARTRE 

 

Nos capítulos anteriores foram expostas e discutidas as idéias que formam toda a 

base para se erguer os argumentos necessários sobre a problematização entre a concepção de 

liberdade e de moral no pensamento filosófico de Jean-Paul Sartre. No primeiro capítulo, se 

discutiu a formação do ponto de partida da filosofia sartreana, a partir da herança recebida da 

grande descoberta da tradição metafísica moderna, a saber: a subjetividade.  

Ao se constatar a origem do ponto de partida do filósofo Jean-Paul Sartre: o 

cogito cartesiano, como o princípio do ato de filosofar, também se averiguou que o filósofo 

engendrou uma nova dimensão do cogito ao lhe dar uma perspectiva ontológico-

fenomenológica. Ainda se tratando da referida herança da metafísica moderna, na filosofia 

sartreana, percebeu-se ainda mais a aceitação da dicotomia criada na modernidade entre 

sujeito e objeto, ou seja, o reino humano e o reino das coisas. Mas essa dicotomia em Sartre, 

como já foi analisada, encontra-se embasada em uma análise ontológico-fenomenológica da 

existência humana.  

Seguindo o itinerário da investigação do tema proposto no trabalho, desembocou-

se nos principais desdobramentos da obra filosófica de Sartre O Ser e o Nada, ou seja, nas 

categorias ontológicas do universo das idéias filosóficas sartreana: o ser-em-si, o ser-para-si e 

o ser-para-o-outro. Procurou-se nessa parte do texto, indicar as características, o lugar que 

ocupa cada um desses pressupostos como também o sentido que cada um assume no percurso 

do desenvolvimento das idéias sartreanas. 

Depois da exposição das categorias ontológicas, tornou-se necessário apresentar 

sucintamente a fenomenologia de Husserl, como perspectiva essencial para Sartre discutir, a 

partir de seus pressupostos ontológicos, o ser-para-si, o ser-em-si e o ser-para-o-outro, a sua 

concepção de liberdade e moral desvinculada de toda tradição substancialista, ou, da filosofia 

digestiva, como o próprio Sartre comenta em Situações I: 

 

Todos lemos Leon Brunschvicg, André Lalande e Émile Meyerson, todos 
acreditamos que o Espírito-Aranha atraía as coisas para a sua teia, as cobria de uma 
baba branca e lentamente as deglutia, reduzia-as à sua própria substância que é uma 
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mesa, um rochedo, uma casa? Um certo conjunto de ‘conteúdos de consciência’, 
uma ordem desses conteúdos (SARTRE, 1990, p. 9). 

 

De acordo com Sartre, o ser-para-si ou a consciência, como já se analisou 

anteriormente, implica numa consciência totalmente desprovida de conteúdos. É uma 

consciência que tem como fundamentação, no seu interior, o nada, ou seja, é uma consciência 

purificada de imanência porque é pura negatividade. A nova dimensão que ganhou a 

consciência no contexto da filosofia de Sartre só foi possível devido ao contato que manteve 

com a fenomenologia de Husserl.  

Com o intuito de tornar compreensível o conceito de liberdade em Sartre, fez-se 

também necessário, analisar previamente o redimensionamento que o filósofo deu à 

fenomenologia de Husserl como única possibilidade de tratar o tema da liberdade isenta de 

resquícios da tradição substancialista da consciência e, dessa maneira, se compreender o 

significado e a relevância do método ontológico-fenomenológico que permitiu a Sartre 

engendrar sua concepção de moral intrinsecamente relacionada com sua concepção de 

liberdade a qual tem como fundamento o não fundamento, ou seja, o nada. 

Após a apresentação do redimensionamento dado à fenomenologia husserliana 

por Sartre, tratou-se justamente do tema da liberdade, a partir da nova base fomentada pelo 

filósofo, a partir da fenomenologia de seu mestre Husserl. 

Após a análise do conceito de liberdade em sua nova base, pode-se tratar, nessa 

parte do texto, da sua concepção de moral fundamentada na concepção da liberdade 

ontológica de Sartre. De acordo com Ferreira: ([19--], p. 19) 

 

Refletindo a tendência geral do Existencialismo, a vasta obra satriana é praticamente 
toda ela uma Ética que se procura. [...] E todavia, não há talvez, a rigor, um livro 
sequer do grande escritor-filósofo que não vise a possível impossibilidade de uma 
Ética entre os limites de uma negação de Valores hipostasiados e a necessidade de 
uma justa sociedade humana. 

Tal Ética, como é evidente, assenta, antes de mais, num pressuposto de “liberdade”. 

 

A concepção de liberdade, no edifício filosófico em que se encontram as idéias de 

Sartre, parte da constatação que existe uma relação intrínseca entre liberdade e consciência e, 

ao mesmo tempo, as duas se opõem ao ser-em-si. Através da consciência ou da liberdade, a 

realidade humana se encontra desprovida de qualquer tipo de determinação interior e exterior. 

A partir da consciência, a realidade humana pode nadificar todas as coisas a sua volta e, 

assim, ressalta o caráter intencional da consciência como sua marca indelével. Dito de outra 
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forma, a consciência ou a liberdade, por não ter nada que possa determiná-la, assume o caráter 

de legislar a sua própria existência mediante a característica de ser absoluta, por ser 

intencional, já que no seu interior não existe nada, assim, terá que se dirigir para o outro que 

não é ela, ou seja, para o ser-em-si e para outras consciências. E, por ser uma liberdade 

absoluta, conseqüentemente, deve, ininterruptamente, se eleger sem nenhuma justificação 

revelando o caráter absurdo da existência. 

Sartre trata da problematização da moral relacionada como a sua concepção de 

liberdade ontológica justamente porque a noção de liberdade não diz respeito às qualidades 

adquiridas da realidade humana, mas, ao contrário, faz parte de sua própria estrutura. Isso 

explica porque Sartre diz que a fundamentação da moral é a liberdade ontológica. Sobre essa 

questão da liberdade ser estrutura e não qualidade na filosofia sartreana, Ferreira ([19--], 

p.129) afirma:  

 

A liberdade portanto não é uma qualidade que se acrescente às qualidades que já 
possuía como homem: a liberdade é o que precisamente me estrutura como homem, 
porque é uma designação específica da própria qualidade de ser consciente, de poder 
negar, de transcender. A liberdade é o que define estritamente a minha possibilidade 
de me recusar como en-soi (coisa), projectando-me para além disso ou, se se quiser, 
para além de mim (VIRGÍLIO FERREIRA, [19--], P.129). 

 

Como já foi abordado em capítulos anteriores, a intersubjetividade é permeada 

pelo conflito, decorrente da liberdade absoluta, pois as relações com o outro se dá 

exclusivamente na tentativa de cada uma das partes tentarem coisificar a liberdade absoluta do 

outro, na medida em que o outro supostamente pode-se petrificar, ou seja, converter-se no 

desejo de quem está tentando torná-lo coisa. 

Torna-se perceptível que no âmbito da obra O Ser e o Nada, Sartre desenvolve a 

temática sobre a intersubjetividade a partir de uma impossibilidade de se tratar uma filosofia 

moral. Contudo, Sartre, no decorrer de toda a obra, anuncia, pelo menos de acordo com a 

análise sobre o tema do trabalho, o novo terreno no qual se pode tratar do problema da moral, 

desvinculado totalmente da tradição, por erguer uma nova dimensão da liberdade e uma nova 

discussão sobre a moral. Comentando a relação entre a ontologia sartreana e o problema da 

formulação das prescrições morais, Gilles (1989, p.295) afirma que 

 

[...] a própria ontologia não pode formular prescrições morais. Ela se ocupa 
unicamente daquilo que é, e não é possível tirar imperativos de indicativos. Ela 
deixa vislumbrar, porém, o que será uma ética que assuma suas responsabilidades 
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diante de uma realidade humana em situação, e portanto uma realidade humana 
ambígua. 

 

Essa nova base está relacionada ao redimensionamento dado à consciência por se 

perceber a sua contingência absoluta, que consiste na falta de condicionamento prévio que a 

torna injustificável, ou seja, sem nenhuma razão de ser, na carência de fundamento e, ao 

mesmo tempo, não podendo deixar de existir, este é o sentido da contingência da consciência 

e é nesse terreno, de acordo com Sartre, em que a moral pode se arraigar. Dito de outra 

maneira, a moral se fundamenta numa consciência que existe sem nenhuma razão de ser e, por 

existir, escolhe-se sem nenhuma justificação. Essa falta de justificação é o sentido pleno da 

contingência da consciência. 

 

Daí que minha liberdade é o único fundamento dos valores e nada, absolutamente 
nada, justifica minha adoção dessa ou daquela escala de valores. Enquanto ser pelo 
qual os valores existem, sou injustificável. E minha liberdade se angustia por ser o 
fundamento sem fundamento dos valores (SARTRE, 2005, p.83, grifo do autor). 

 

Sartre para desenvolver a sua nova dimensão moral redimensionou a concepção 

da liberdade tradicional como se mostrou anteriormente, e, além desse redimensionamento, na 

tematização sobre a moral, pôde anunciar sua tese da inexistência de Deus na sua conferência 

O existencialismo é um humanismo, escrita entre 1947-1948, ao afirmar: 

 

O existencialismo ateu, que eu represento, é mais coerente. Afirma que, se Deus não 
existe, há 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, 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. Assim, não existe 
natureza humana, já que não existe um Deus para concebê-la (SARTRE, 1987, p. 5-
7). 

 

O homem nesse sentido se encontra abandonado em si mesmo, e tem como tarefa 

primordial a construção ininterrupta de sua própria existência, tendo como fundamento, como 

já foi dito anteriormente, a sua liberdade ontológica que não tem nenhum fundamento a 

priori. Sartre, ao romper com a tradição da moral cristã, resgata a dimensão criadora para a 

realidade humana, ou seja, o homem tem como missão criar todo o sentido do mundo e de si 

mesmo, por ser o único ser que pode trazer ao mundo o sentido do bem e do mal, do justo e 

do injusto etc. Sartre na realidade coloca no homem a responsabilidade de toda criação do 

sentido do mundo e de si mesmo sem nenhuma justificação.  
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Sartre, após demonstrar a liberdade enquanto estrutura do ser-para-si, da realidade 

humana fundamentada no nada, tem o poder de negar e de transcender, pois o homem tem 

uma mera existência e só através da criação dos valores no mundo pode ter uma existência de 

direito.  

O ato de criar valor só é possível porque, segundo Sartre, toda a perspectiva da 

moral é a ação. “A moral é a teoria do ato”. ( SARTRE,1983, p.24). É necessário entender o 

significado do conceito de ação na filosofia sartreana. Toda ação, como já foi visto 

anteriormente, é intencional, esse é o ponto mais importante na discussão sobre o que é o ato, 

pois a ação é uma remissão ao conceito de intencionalidade da consciência de Husserl. 

Contudo é necessário ressaltar que o caráter intencional da ação não está relacionado em 

Sartre com a previsibilidade de suas conseqüências. 

 

Com efeito, convém observar, antes de tudo, que uma ação é por princípio 
intencional. 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. Não significa, por certo, que devam ser previstas todas as 
conseqüências de um ato: o imperador Constantino, ao estabelecer-se em Bizâncio, 
não previa que iria criar uma cidade de cultura e língua gregas, cuja aparição 
provocaria ulteriormente um cisma na Igreja cristã e contribuiria para debilitar o 
Império Romano. Contudo, executou um ato na medida em que realizou seu projeto 
de criar uma nova residência no Oriente para os imperadores (SARTRE, 2005, p. 
536). 

 

Sartre, ao mostrar que o caráter intencional da ação não contém em si mesma a 

previsibilidade, contrapõe-se à posição determinista da ação, pois a posição dos deterministas 

em relação ao ato é que toda ação humana tem que possuir uma causa, e a causa, seria o 

motivo do ato. 

Sartre também não acata a posição dos indeterministas por alegarem que os 

motivos geram inúmeros atos possíveis e, dessa forma, na visão dos indeterministas, um ato 

efetivado não teria uma causa determinante, justamente por não existir um motivo 

determinante do ato real.  

A perspectiva determinista e a perspectiva da liberdade de indiferença, ao tratarem 

da compreensão do ato, de acordo com Sartre, são insuficientes, pois, a primeira encerra a 

liberdade no âmbito estritamente do motivo enquanto sua causa; a segunda perspectiva, a 

aparentemente mais próxima da concepção de liberdade de Sartre, não  se entrelaça com a 

idéia de que toda consciência é intencional, dessa maneira, nega toda finalidade  de ser da 
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ação. Se Sartre aceitasse plenamente esta última concepção da ação,  a sua teoria do ato  não 

poderia ser desenvolvida a partir da idéia do caráter intencional da consciência, por não 

aceitar a idéia de que toda ação tem um motivo, porque faz parte da estrutura intencional da 

consciência, e, também que um ato sem intenção não pode ser compreendido. 

 

Assim, podemos captar de início a deficiência dessas discussões fastidiosas entre 
deterministas e partidários da liberdade de indiferença. Esses últimos preocupam-se 
em encontrar casos de decisão para os quais não existe qualquer motivo anterior, ou 
deliberações concernentes a dois atos opostos, igualmente possíveis e cujos motivos 
(e móbeis) têm rigorosamente o mesmo peso. A isso os deterministas facilmente 
respondem que não há ação sem motivo e que o gesto mais insignificante (erguer a 
mão direita em vez da esquerda, etc.,) remete a motivos e móbeis que lhe conferem 
sua significação. Não poderia ser de outro modo, já que toda ação deve ser 
intencional: com efeito, deve ter um fim, e o fim, por sua vez refere-se a um motivo 
(SARTRE, 2005, p. 540). 

 

A explicação de que o ato é intencional em Sartre diz respeito ao seguinte sentido: 

toda consciência ao criar um ato, o cria reconhecendo na finalidade do ato a sua intenção em 

vista da qual o ato é criado. Dessa forma, diz Sartre que ocorre uma correlação entre causa e 

efeito na explicação do que seja um ato, porque ato e motivo estão relacionados entre si, ou 

seja, o motivo faz parte do ato e, assim, não é a sua causa determinante. O ato não pode ser 

reconhecido separado do motivo que se encontra presente na finalidade intencional, mas vale 

salientar que o reconhecimento do motivo não ocorre de forma sempre translúcida, porque 

tem que ser vivido. “Para ser motivo, com efeito, o motivo deve ser experimentado”. 

(SARTRE, 2005, p.540). A consciência, quando experimenta um motivo, reconhece-o como 

um valor que dá a significação do motivo. A existência do motivo, dessa forma, só ocorre 

quando a consciência aceita um motivo na intencionalidade do ato. 

Não cabe na conceituação de Sartre sobre o ato, a idéia de que o motivo teria uma 

causa que determinasse a sua natureza, pois a causa do motivo se encontra na exterioridade do 

seu efeito, e ocorre a partir de uma temporalidade linear, ou seja, o motivo surge na criação do 

ato tanto no seu início quanto no seu fim. Não existindo assim, na consciência, nada que 

antecipe a constituição do ato. Não há anterioridade do ato porque a consciência que o origina 

se encontra infestada pelo não-ser, ou, dito de outra maneira, o não-ser instalado no interior da 

consciência é que possibilita a constituição do ato e, conseqüentemente, de seu motivo. 

Sartre (2005, p.540) salienta que o mais importante é não se deter na organização, 

“motivo-intenção-ato-fim”, mas perscrutar, o que seria um ato, o que seria um motivo (2005, 

p.540), “[...] devemos indagar, com efeito, como um motivo (ou móbil) pode ser constituído 
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como tal”. Sartre afirma que o para-si cria o valor tanto do móbil quanto do motivo; na 

medida em que faz suas escolhas, estas antecedem ao lugar que ocupa o móbil, pois a 

constituição do móbil é realizada como aquilo que atua sobre o para-si por ser sua escolha 

enquanto atuante. Um exemplo que pode esclarecer essa noção de motivo em Sartre é, na 

situação em que o ser-para-si é instigado pelo ser-para-o-outro a agir de uma determinada 

maneira e responde a esse estímulo, de uma forma totalmente contrária. 

O Outro não pode ser motivo de minha reação, mas somente a minha escolha em 

agir dessa ou de outra forma. E o reconhecimento do motivo ou móbil da ação só pode ser 

feito após a manifestação do ato, por isso, como foi salientado anteriormente, que no ato não 

existe necessariamente a sua previsibilidade. 

O para-si se reconhece a partir de seus atos já que antes de sua manifestação, não 

tem nenhuma visibilidade de seu ser, pois todo ato é fruto de uma escolha e toda escolha tem 

como fundamento a liberdade que, por sua vez, tem como fundamento o nada. Assim, a 

constituição do motivo ou do móbil é o nada, instado no seio da consciência. 

 

Mas, ao menos, significa que o para-si deve conferir-lhe seu valor de móbil ou 
motivo. E, como acabamos de ver, esta constituição do motivo como tal não poderia 
remeter a outro existente real e positivo, ou seja, a outro motivo anterior. Senão, a 
própria natureza do ato, enquanto comprometido intencionalmente no não-ser, 
desvanecer-se-ia. O móbil só pode ser compreendido pelo fim, ou seja, pelo não-
existente; portanto, o móbil é, em si mesmo, uma negatividade (SARTRE, 2005, 
540). 

 

No ato, existe a consciência-posicional e a consciência não-posicional, as quais 

anteriormente já foram analisadas. A liberdade é consciente, mas essa consciência só se dá 

quando o para-si age, ou seja, só através dos atos é que o para-si se reconhece enquanto 

liberdade. Em toda e qualquer situação de escolha o para-si é consciência de escolha.   

 

Portanto, é necessário evitar a ilusão que transformaria a liberdade original em um 
posicionamento de motivos e móbeis como objetos, e depois em uma decisão a 
partir desses motivos e móbeis. Muito pelo contrário, uma vez que haja motivo e 
móbil, ou seja, apreciação das coisas e estruturas do mundo, já há posicionamento de 
fins e, por conseguinte, escolha. Mas isso não significa que a escolha profunda seja, 
portanto, inconsciente. Identifica-se, com a consciência que temos de nós mesmos. 
Como sabemos, esta consciência só pode não-posicional: é nós-consciência, pois 
não se distingue de nosso ser. E, uma vez que nosso ser é precisamente nossa 
escolha originária, a consciência (de) escolha é idêntica à consciência que temos (de) 
nós. É preciso ser consciente para escolher, e é preciso escolher para ser consciente. 
Escolha e consciência são uma só e mesma coisa (SARTRE,2005, p.569). 
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É interesse ressaltar que toda escolha, para Sartre, diz respeito à responsabilidade, 

pois a constituição do mundo se dá através da gratuidade das escolhas, já que cada escolha 

não tem uma justificativa. 

A responsabilidade de cada escolha está relacionada à decisão de criar valores, 

pois a escolha implica na criação de um valor que revela ao para-si a revelação do mundo- 

para- si. A liberdade em ato é sempre um modo como o mundo se constitui ao para-si, e toda 

decisão é um momento de revelação ao para-si de que é um projeto contínuo de seu fazer-se, 

pois no ato de escolha vai se autocriando enquanto ser. 
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CONCLUSÃO 

 

Evidenciados apenas os pontos mais relevantes que norteiam o longo percurso 

concedido por Sartre à questão da liberdade e da moral na sua obra O Ser e o Nada, é 

pertinente nessa parte conclusiva do trabalho, apresentar certas indagações sobre alguns dos 

seus mais importantes aspectos. Certamente, a pretensão da pesquisa não se revestiu 

estritamente em apresentar e analisar a sua concepção de liberdade e sua perspectiva moral, 

porém, buscar, no âmago dessa análise a identificação dos problemas suscitados e das 

questões em terno de seus significados e da sua relação, no desdobramento da reflexão 

sartreana. É necessário, antes de se apresentar as questões e os problemas, fazer uma 

retrospectiva a algumas partes do trabalho de significação capital à compreensão da temática 

que  se propôs a investigar. 

No primeiro momento do trabalho, explicitaram-se os percursos teóricos 

enveredados por Jean-Paul Sartre na busca incessante por fundamentos sólidos, a partir dos 

quais, poderia elaborar com segurança o seu pensamento filosófico. Eis que surgem três  

pensadores de grande envergadura no cenário da história da filosofia: René Descartes, 

Edmund Husserl e Martin Heidegger. Esses pensadores lhe forneceram as ferramentas 

necessárias para a constituição da nova configuração que Sartre dá à concepção de liberdade e 

de moral no âmago da Filosofia Tradicional. 

A contribuição de René Descartes está intrinsecamente relacionada ao ponto de 

partida escolhido por Sartre  para a criação da sua filosofia, ou seja, o cogito cartesiano. É 

evidente que Sartre, como se viu anteriormente, confere ao cogito cartesiano uma nova 

dimensão, ou seja, a dimensão existencial. Além do cogito cartesiano, Sartre também 

corrobora com a idéia de se ter um método para tratar da questão da verdade. 

De Edmund Husserl, Sartre herda a noção da intencionalidade que lhe permitiu, 

como ele mesmo declara, no seu livro Situações I, no artigo Uma idéia fundamental de 

fenomenologia de Husserl,: se desvencilhar da “filosofia alimentar”, ou seja, da filosofia 

tradicional que carrega no seu bojo “o mito da interioridade” e que foi desmistificada a partir 

da noção de interioridade de Husserl por apresentar a consciência cujo interior não contém 

nada e, por causa dessa noção da consciência, a mesma é sempre consciência de alguma coisa 

que não se encontra em sua interioridade, ou seja, a consciência é sempre relação a uma 

exterioridade. Essa aceitação da noção de intencionalidade de Husserl possibilitou a Sartre, 
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como se viu no primeiro e no quarto capítulo, erguer sua teoria da liberdade a partir da noção 

de consciência internacional criando um novo modo de pensar: o homem livre de qualquer 

forma de determinismo. 

A contribuição de Martin Heidegger, como foi mostrado no capítulo I, está 

relacionada à direção rumo ao concreto que Sartre precisava para tratar da sua grande paixão: 

o homem. Por isso, absorve do pensador alemão os conceitos de: ser-no-mundo, 

mundaneidade, nada, temporalidade, facticidade. 

Na parte que foi dedicada à explicitação dos pressupostos ontológicos de Sartre, 

constatou-se o tratamento que é dado ao ser a partir de duas angulações. Neste aspecto, se 

verifica a diferença abissal entre consciência e o reino das coisas justamente por ser pura 

aparência, que é totalmente desprovida de conteúdo e habitada pelo nada. Diferente da 

consciência tem-se o Em-si que é caracterizado como pleno, compacto, passivo, denso e 

imune à alteridade. A partir dessa diferença abissal  constata-se a impossibilidade de 

comunicação entre  os dois reinos. O que possibilita a aproximação entre ambos é, justamente, 

o caráter de intencionalidade da consciência. 

A intencionalidade da consciência revela-se como o outro que não o ser; ela deve 

ser compreendida como nada. A presença da negação infesta, como se viu anteriormente, a 

relação entre as consciências que tem como conseqüência uma intersubjetividade incapacitada 

de se realizar plenamente. Sartre mostra o conflito das liberdades enquanto decorrente de uma 

relação pautada numa dicotomia irredutível que pode ser comparada com a relação entre 

sujeito-objeto, já que sempre ocorre no interior da intersubjetividade o privilégio da 

subjetividade no instante em que uma liberdade tenta sobressair em relação a outra, 

reduzindo-a, assim, a um caráter de objeto. Essa tentativa de tornar a outra liberdade objeto é 

expressa através das diversas atitudes assumidas pelo para-si frente ao próximo, demonstradas 

através do ódio, do amor, desejo etc.; nessa perspectiva, os vários modos de convivência 

ressaltam as impossibilidades que se apresentam ao homem para que o mesmo assuma o seu 

lado de ser.  

Entretanto, quando o para-si tenta eclipsar a sua liberdade, recai na má-fé, que, no 

interior da filosofia sartreana, consiste na tentativa do homem representar diante dos outros 

um papel que escamoteia a sua originalidade e a sua verdade. Essa atitude de má-fé no interior 

da filosofia sartreana é constitutiva na medida em que é a maneira que a consciência 

estabelece sua relação com o mundo, contudo, por se encontrar no seu interior, o nada tem o 

fracasso como conseqüência. Dessa forma, a má-fé se origina justamente da condição de 
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possibilidade do homem procurar ser algo determinado, tentando esquecer que ele é um ser 

que é o que não é e não é o que é. 

Partindo dessa afirmação é necessário mostrar resultado da compreensão que se 

atingiu com as contribuições atribuídas especificamente a Edmund Husserl porque, mediante 

o redimensionamento dado por Sartre à teoria da consciência  de Husserl, o filósofo pôde 

engendrar a sua teoria da liberdade e a sua perspectiva moral. 

O redimensionamento possibilitou Sartre tratar a liberdade, sua teoria da 

consciência, dentro do contexto O Ser e o Nada, desprovida de toda tese da imanência e, ao 

mesmo tempo, conseguir expor seus pressupostos ontológicos, dando um contorno ontológico 

à discussão da consciência colocando-a em direção a outras causas diferentes dela e, assim, 

resguardando a sua característica de contingência, a sua forma de ser gratuita na qual 

prevalece é a fuga de si ininterruptamente. 

E os instrumentos utilizados por Sartre nessa empreitada, foram fornecidos pela 

fenomenologia husserliana. Sartre tem como projeto maior criar um novo modo de pensar: o 

homem livre de qualquer forma de determinismo. A fenomenologia nesse sentido, sem o 

contorno epistemológico, ou seja, sem a preocupação com a verdade, e, sim, com a 

compreensão do ser do homem, demonstra a sua dimensão criadora da sua própria existência 

mediante as suas próprias escolhas, a criação de seus próprios motivos, de seus próprios 

valores a cada ação praticada no âmago do seu ser, ou seja, da sua liberdade mediante uma 

concepção de consciência que nada contém no seu interior e que com isso cria toda a sua 

possibilidade de existência. A consciência, dentro dessa dimensão sartreana, é soberana e a 

transcendência é absoluta no mundo. 

A realidade humana, o homem, dentro dessa nova dimensão fenomenológica pode 

se ver enquanto tutor de si mesmo, uma realidade entregue a si mesma sem nenhuma razão de 

ser, uma consciência contingente a partir do nada que se encontra instalado no seu interior. E 

esta contingência da consciência reafirmada pela fenomenologia coloca no homem toda a sua 

responsabilidade de ser, sem nada nem ninguém que possa dizer-lhe a direção a ser tomada. A 

partir deste redimensionamento, Sartre encontra-se apto a engendrar sem o mestre Husserl sua 

psicanálise existencial mostrando que o homem é essa consciência vazia, que ele tem como 

realidade ser um projeto inacabado na medida em que, sem nenhuma razão de ser, se autocria 

sem nenhuma justificativa racional. Desta forma, com a nova dimensão da fenomenologia, 

Sartre pode sair do campo da psicologia tradicional. 
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Sartre afirma que a manifestação originária dessa liberdade desprovida de 

qualquer justificativa é expressa através da angústia enquanto sentimento fundamental que 

revela ao homem que o nada é a fonte geradora da sua liberdade, a angústia, dessa maneira, 

segundo a perspectiva do filósofo, é o modo de ser da liberdade como consciência de ser essa 

liberdade, desprovida de razão de ser. 

Ora, a angústia revela ao homem que ele é um projeto inacabado e que precisa 

perpetuamente fazer-se sem nenhum ponto fixo em que se agarrar. Além disso, o homem 

também se angustia por compreender que todos os valores que vem ao mundo tem como 

única condição de existência a sua possível decisão de fomentá-lo. Dessa maneira, o homem 

tem que escolher a todo o momento da sua vida e, além disso, escolhe ser por si mesmo. A 

todo o momento, a realidade humana tem que escolher um valor, uma regra de conduta. O que 

angustia, como já foi explicitado, é justamente a certeza de que as escolhas não são 

decorrentes de nenhum imperativo categórico de validade necessária e universal, não existe 

em Sartre uma moral que possa de maneira fixa determinar todo comportamento humano. 

O comportamento é, na realidade, uma apelação ao direito que a cada um é dado 

ao inventar no mundo a sua própria conduta moral, já que a moral é especificamente humana, 

constituída unicamente a partir da liberdade incondicionada. 

Dessa forma, se constata no pensamento sartreano uma desvinculação com a 

moral cristã, justamente porque Deus, para Sartre, não é mais o artífice dos valores humanos, 

contudo, mostra para o homem a sua estrutura criadora, na medida em que o homem deve 

assumir a missão de criar todo o sentido do mundo e de si mesmo, ou seja, todos os valores 

que dão sentido ao mundo. Vale salientar que o homem deve assumir essa missão criadora a 

partir de uma responsabilidade moral, isenta de qualquer expressão egoísta de seus caprichos 

pessoais. O homem deve inventar seu caminho no mundo pautado nessa responsabilidade 

moral a partir de um compromisso individual que afeta toda a humanidade. 

Diante da exposição sucinta dos resultados obtidos no processo investigativo 

acerca do tema proposto, seguem-se algumas indagações pertinentes, quais sejam: como 

efetivamente no interior dessa moral subjetiva de Sartre, colocada implicitamente na sua obra 

O Ser e o Nada são encontradas as condições necessárias para responder a pergunta: Que 

devo fazer, sem ferir de fato a liberdade do outro em face de total indeterminação? 

O problema consistirá então em se constatar como a moral subjetiva sartreana 

pode produzir ação moral que de fato não está de maneira ajustada à dimensão social. 
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Sartre, no interior da obra O Ser e o Nada, ao estabelecer a relação entre a 

liberdade ontológica, ou seja, sem fundamento da realidade e a sua perpétua responsabilidade 

de criar valores, não aponta uma possível resposta para esse problema, pois todo o seu 

anúncio de criar uma Ética se tornou irrealizado, justamente por se fundamentar na construção 

de uma moral pautada na liberdade originária do homem. 

Viu-se claramente no decorrer do trabalho que a análise dos pressupostos 

ontológicos impele a constatação de que a ontologia em si mesma não oferece as condições 

necessárias para a criação das prescrições morais, pois só se ocupa precisamente em 

determinar aquilo que é, e dessa forma, não se pode esperar da mesma, a possibilidade de 

erguer imperativos de que possam subsidiar, a partir da noção de sujeito autônomo, a direção 

assertiva que cada realidade humana venha a seguir como condição de exercer a sua 

autonomia e também a sua moralidade, a partir de um parâmetro definido. Ao contrario, se 

percebeu no decorrer da pesquisa, que a ontologia impele a um vislumbramento não 

necessariamente de uma Ética, mas, tão somente, de uma moral, justamente porque Sartre 

defende a tese de que a realidade humana por ser ambígua terá que em situação a sua postura 

em relação a sua ação. 

A problematização da liberdade e da moral na dimensão fenomenológica  mostra 

porque  a realidade humana tem que recusar todo valor moral. Pois,  o problema moral se 

apresenta de maneira preponderante em qualquer situação que se encontre a realidade 

humana, ou seja, mesmo que o homem se recuse a tratar  o problema moral, ele já fez uma 

escolha de valor com a sua atitude, ou seja, já se engajou moralmente. E essa ação é 

intencional, pois toda ação está relacionada a um fim. Dessa forma, toda ação tem como 

condição primordial a liberdade, a qual leva a consciência a superar qualquer tipo de 

determinação interna e externa, na medida em que, a consciência cria valores fomentando-se 

em cada ação escolhida por si mesma, num total abandono de qualquer determinação. Sartre 

ao relacionar a fenomenologia, a liberdade e a moral resultam não na fomentação 

propriamente de uma Ética, já que descarta qualquer tipo de prescrição, se percebe, ao 

contrário, a promessa de uma perspectiva moral e, dessa forma, numa ética que nunca, de 

acordo com o filósofo, poderá fomentar imperativos que possam se tornar os indicativos das 

ações morais do homem no mundo.  
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