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RESUMO 
 
 

                  Essa dissertação objetiva compreender a questão das 

relações humanas numa perspectiva filosófico-existencial a partir da obra O ser 

e o nada de Jean-Paul Sartre, cuja contribuição apresenta como constitutiva a 

sua dimensão de conflito. Tal tema é exposto em quatro capítulos. No primeiro, 

“Da Existência”, tratamos da ruptura sartreana com as ontologias substancial-

objetivas e da sua proposta de uma ontologia fenomenológico-existencial como 

condição de possibilidade para abordar filosoficamente a categoria do outro. No 

segundo capítulo, “Subjetividade e Consciência”, ambicionamos esclarecer o 

alcance conceitual sartreano a propósito das existências diferenciadas (Em-si e 

Para-si) e das possibilidades das atividades existenciais (liberdade e autonomia 

de escolha) para compreender a dicotomia presente nas relações 

intersubjetivas. No capítulo terceiro, “O Ser-Para-Outro: A Alteridade”,  é 

exposto a estrutura do Ser-Para-Outro e o sentido para o existir-com-os-outros. 

De modo especial, o tema do olhar aponta para a dimensão conflituosa em que 

está enredada a temática da intersubjetividade no autor em pauta. No último 

capítulo, “Conflito: O Sentido Original da Intersubjetividade”, demonstramos a 

relação entre o conflito nas relações intersubjetivas e o projeto do Para-si 

ensejando objetivar plenamente o Em-si e o Para-outro. Refletimos, também, 

sobre o posicionamento da tradição filosófica ocidental que equacionou conflito 

e violência e o redimensionamento do problema em Sartre ao explicitar a 

importância da aceitação do conflito como possibilidade da subjetividade 

constituir-se na condição de sujeito, enfrentando o dilema do encontro com o 

diferente como um desafio da condição humana. 
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INTRODUÇÃO 

 
         O problema do outro foi, durante muito tempo, negligenciado pela 

Filosofia tradicional. O momento contemporâneo, todavia, operou uma 

recuperação dessa problemática, encontrando em Sartre um dos seus mais 

eminentes representantes. Em sua obra O ser e o nada1, Sartre contribuiu com o 

debate sobre a questão acima referida ao esclarecer que “a essência das 

relações entre consciências não é o Mitsein, mas o conflito”.2  Portanto, que a 

essência das relações não reside no fato de as consciências se sentirem juntas, 

mas, sim, na experiência específica da condição humana relacionada à luta para 

tornar-se sujeito. 

 

 Sartre reflete sobre a relação da consciência intencional com as 

existências diversas, como o mundo e o outro, compreendendo a consciência 

como pólo de relações múltiplas, porém tensa. Portanto, lidar com a diversidade 

exige uma “postura” da consciência diante da presença de algo e/ou de alguém, 

uma vez que o sujeito interroga sobre o ser e o sentido dessa presença. Assim, 

Sartre pensa o outro a partir da separação entre duas consciências, ou seja, da 

ausência infestada de presença do diferente que o outro provoca. Isto exige que a 

consciência se questione de modo intenso e radical sua possibilidade de se 

constituir sujeito. Mas, é exatamente no contato com outra consciência que 

percebe não ser possível encontrar seu próprio fundamento. Então, cada 

consciência recoloca o dilema: constituir-se em condição de sujeito ou permitir-se 

                                                           
1 SARTRE, J.P., L’être et le néant: essai dóntologie phénomenologique. Paris: Galimar, 1943. Trad. Paulo 
Perdigão. Petrópolis: Vozes, 6ª ed. 1998. De agora em diante será citada prioritariamente a edição brasileira 
na forma abreviada SN.    
2 SARTRE, SN,  p. 531 
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a condição de objeto. Nesse sentido, é afastada qualquer esperança de uma 

integração das consciências. 

  

 Convém, por isso, questionar: em que sentido é possível a relação 

intersubjetiva numa perspectiva sartreana? Ora, Sartre considera que essa 

dimensão ontológica da realidade humana só é possível nas relações concretas 

com os outros, haja visto que esse é o locus em que a consciência-subjetiva-

intencional expressa a sua capacidade de se indignar, de se rebelar, de não 

silenciar, de ter coragem para por em reboliço e se revoltar contra a imposição de 

ser manipulado, bem como de se projetar como existência digna e autêntica. 

Assim, a subjetividade está sempre em perigo, mas essa é a estrutura 

permanentemente da condição humana, na qual a não-identidade e a 

indeterminação refletem na relação com o outro. 

 

 Na tentativa de elucidar a compreensão sartreana e ampliar a reflexão 

sobre o nosso questionamento, pretendemos investigar o tema “Conflito e 

Intersubjetividade  em o Ser e o Nada de Sartre”, cujo percurso está delineado 

da seguinte maneira: 

 

• No capítulo primeiro “ Fundamentos ontológicos da Existência” 

tratamos de indicar inicialmente que, para Sartre, enquanto as 

ontologias substancial-objetivas pressupõem a essência como 

fundamento do processo de abstração da própria existência, com o 

propósito de priorizar as coisas reais, a ontologia fenomenológico-

existencial compreende que, para existir, é preciso enfrentar o caráter 

absoluto do ser e levantar o questionamento da finitude do homem. Em 

Sartre, a existência é compreendida como fenômeno indicativo, ou seja, 

ele pretende ressaltar a condição do homem de se enunciar e se 

manifestar como sujeito que se escolhe e se projeta. Todavia, há 

possibilidades da existência de ser e de nada. Nas características 

fundamentais do ser (o ser é, o ser é em-si, e o ser é o que ele é) reside 
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a identidade perfeita. Nesse sentido, o ser está confinado na sua 

inacessibilidade e torna-se impossível saber qual é a estrutura interna 

do ser, bem como qualquer tentativa de determiná-la é vã. Porém, no 

ser há também uma descompressão, uma fissura que é o nada. O nada 

só pode vir de um ser que o traga dentro de si. O nada se manifesta no 

mundo através daquele ser que se pergunta sobre o nada de seu 

próprio ser. Esse ser que segrega o nada é o homem. O homem é um 

ser de eclosão, que está preocupado, insatisfeito e atarefado em recriar 

a si mesmo. O homem não está simplesmente dentro do mundo, mas o 

homem é ser-no-mundo, é finito, é possibilidade, é liberdade, é 

indeterminação. Por isso o nada emerge como uma “secreção” no 

homem possibilitada pela consciência. O processo nadificador atinge 

nuclearmente a própria realidade do fazer sair de si através da negação 

e da interrogação. Sartre desenvolve uma ontologia fenomenológica 

existencial que pretende vislumbrar uma possibilidade de mostrar  a 

transitividade do compreender como ato de intenção significante e não 

conceber a contingência e a facticidade como fatos oferecidos à 

intelecção. O sentido ontológico é descrever cada instante do 

surgimento da consciência intencional, nadificante, fora do ser, enfim 

uma consciência transcendental, cuja ação interna é compreensível só 

a partir do surgimento da presença-ausência do mundo e do outro. 

 

• No capítulo segundo “Subjetividade e Consciência” visamos 

esclarecer o alcance conceitual sartreano das existências diferenciadas 

Em-si e Para-si, bem como elucidar a dinâmica das possibilidades das 

atividades existenciais da liberdade e responsabilidades imbricadas na 

ação, na situação e na autonomia da escolha. O Em-si é totalmente 

maciço, opaco, completude, fixando-se fechado em suas próprias 

fronteiras. O Para-si é um constante sair de si, de tal modo que sendo 

exterioridade sem conseguir deixar de ser interioridade, essa 

possibilidade de transcendência se expressa no meio mesmo da 
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consciência como intencionalidade. Então, se o homem é Em-si, ele se 

reduz à coisa, a fenômeno; na medida em que o homem se torna Para-

si, a consciência é presença a si mesmo. Aqui se instaura uma fissura 

ou um deslocamento, a qual é a marca do nada no interior da 

consciência. Observemos que, se a consciência é Para-si, ela se opõe 

ao Em-si, essa oposição não se verifica meramente no plano 

gnosiológico, nem autoriza a enxergar no Para-si uma substância 

subjetiva. Com efeito, se a oposição é radical e se o Em-si é o ser, 

então o Para-si, sendo fundamentalmente outro que não o Em-si, só 

pode ser nada, um nada que deve ser elucidado em um plano 

ontológico, como fundamento do Para-si. O ser Para-si deve ser 

analisado enquanto subjetividade como presença-ausência e 

transcendência. Nessa perspectiva da subjetividade é o próprio homem 

que se realiza numa escolha livre, porém “situada” que determina a sua 

existência e se projeta na busca da construção da sua dignidade, pois é 

marcadamente no homem que a existência precede a essência, ou seja, 

primeiramente existe, descobre-se, surge no mundo e, assim, constitui-

se como essência. O homem é essa contradição, essa descompressão 

do ser que instaura nele a experiência da fuga e da separação. 

Portanto, o homem, enquanto condição humana, é simultaneamente, 

produto e vítima da facticidade. Por tais motivos é que as experiências 

humanas são referentes ao fenômeno, podendo ser estudadas e 

descritas como indicativas de si. Então, o diferente aparece como um 

problema que desafia a subjetividade. 

 

• No capítulo terceiro “O Ser-Para-Outro: A Alteridade” trataremos das 

relações concretas entre o Para-si e o Para-outro, no qual a alteridade é 

apresentada nos seguintes aspectos: como outra consciência, como 

relação ontológica e como impossibilidade de efetivar a interrelação. O 

ser-Para-outro é outra consciência que disputa com o Para-si o sentido, 

o significado das existências e a condição de sujeito. O problema do 
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outro não reside na sua existência simplesmente, é preciso também 

colocar a estruturação mesma da consciência. O outro é aquele cuja 

existência mantém uma relação de negação recíproca e, ao mesmo 

tempo, é o agravamento da revelação de que o Para-si não é seu 

próprio fundamento, mas apenas responsável. No encontro com o 

mundo e agora com o outro, o Para-si compreende que não pode se 

salvar da contingência, concluindo o ciclo de derrota do Para-si para 

encontrar seu próprio fundamento. Por outro lado, a referência ao outro 

surge de dentro do Para-si, pois existe a tentativa de apreender a 

consciência do outro e simultaneamente o Para-si toma consciência de 

si pelo outro, pois a relação que se estabelece é: ou o Para-si objetiva o 

Para-outro ou o Para-si permite a assimilação pelo Para-outro. É no 

processo do olhar que esse acontecimento se efetivará e designará 

quem se constituiu como sujeito ou em condição de objeto. A vergonha 

pode aparecer como solidificação objetiva da consciência ou como 

perda da liberdade ou como orgulho, mas sempre se refere ao fato de 

um poder perceber o outro como objeto. Nas relações concretas, as 

experiências de negação interna da subjetividade, as quais são 

vivenciadas a partir do olhar, gestando as atitudes de assimilação ou de 

objetivação, são sempre constituídas pela impossibilidade de unificação 

entre para-si-para-outro, pois a base dessa relação é o conflito. A 

unidade com o outro é irrealizável de fato e também de direito, porque a 

assimilação do Para-si e do Para-outro em uma transcendência-

transcendida envolveria necessariamente a desaparição do caráter de 

alteridade, do diferente. Após as tentativas desesperadas de síntese, 

tenta-se fazer com que a frustração e o fracasso convença o homem de 

que nada pode salvá-lo de si próprio. É esse desespero que o obriga a 

agir, lançando-se no mundo e responsabilizando-se por tudo que 

escolhe e projeta. A origem das relações concretas são inteiramente 

comandadas pelas atitudes das condições de sujeito e/ou de objeto de 

uma subjetividade para com a outra; regidas pela frustração, porque 
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uma persegue o ideal impossível que é de captar plenamente a 

liberdade e a objetividade do outro, mas, com isso, acaba por optar em 

abandonar seu próprio projeto de movimento para a autonomia. 

 

• No capítulo quarto “Conflito: O Sentido Original da 
Intersubjetividade”, nosso objetivo é expor a idéia sartreana que 

concebe o conflito como possibilidade da subjetividade intencional. Uma 

vez que a consciência se coloca na presença de algo e/ou de alguém 

que interroga e, assim, estabelece uma tensão, então o conflito é uma 

experiência de luta que constitui a base das relações entre elas. No 

dilema do encontro com o diferente, como um desafio para uma 

existência humana digna, é indispensável o enfrentamento, pois só 

enfrentando o conflito, a subjetividade poderá constituir-se na condição 

de sujeito. 

               

    Ao longo das páginas seguintes, veremos como o tema é instigante e 

propício à reflexão filosófica. Vários pensadores, como Emmanuel Lévinas, Willian 

Desmond, Koyré, Paul Ricouer, Martin Buber, Jean-François Lyotard, dentre 

outros, já refletiram sobre a alteridade, bem como, sobre as questões que 

circundam o tema, tais como: o encontro, a intersubjetividade, as relações 

concretas, a diferença ou escândalo da pluralidade das consciências. A partir 

dessas reflexões vimos que o outro aparece como uma existência diferenciada e 

que exige um tipo de relação. No caso sartreano é estabelecida, como veremos, 

uma relação de negação recíproca, mas que se põe como a estrutura constitutiva 

do outro ser, descobrindo na consciência intencional a presença concreta e 

indubitável do outro, revelada ao sujeito numa existência diferente, contingente. 

 

          O objetivo dessa pesquisa restringe-se a percorrer a trajetória de Sartre 

na obra “O ser e o nada” para compreender sua reflexão sobre a impossibilidade 

de uma inter-relação entre as consciências. O presente trabalho longe de querer 

encerrar o debate sobre o tema em questão, deseja apenas se apresentar como 



 14

uma tentativa de anunciar alguns pontos possíveis de serem extraídos da 

contribuição de Sartre à discussão acerca da intersubjetividade e a marca do 

conflito que a caracteriza. Não tem a pretensão de estabelecer paralelo com a 

reflexão de outros pensadores e nem elucidar juízos críticos ou avaliativos da 

contribuição sartreana, pois isso exigiria mais tempo de maturação e fugiria aos 

objetivos de uma  pesquisa ao nível de mestrado.               
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTOS ONTOLÓGICOS DA EXISTÊNCIA 
 
 

1.1.    A  proposta  sartreana  de uma  ontologia  fenomenológica  
existencial  em oposição às  ontologias substancial-objetivas  

 
  Sartre, com a obra O ser e o nada, direciona seu olhar crítico para a 

metafísica tradicional, cuja ontologia se baseia na distinção fundamental entre a 

essência e a existência. A essência, assim, é compreendida como sendo aquilo 

que um ser é. Já a existência é concebida como aquilo que atualiza a essência. 

Sabemos que a metafísica defende a estabilidade do Cosmos, a existência da 

ordem divina e o reinado da identidade sobre a alteridade. A idéia metafísica do 

ser está intimamente ligada à essência, determinando aquilo que as coisas são na 

sua particularidade. Nesse sentido, o ser foi pensado como ente, a partir do qual 

se tornou possível nomear os demais entes, como uma realidade ancorada na 

razão. Nessa vertente ontológico-metafísica, o ser era concebido como algo 

separado, completo, perfeito e eterno; a existência traduzia o reino do ilusório, 

falso e efêmero, tornando-se apenas um meio para realizar os fins universais da 

razão ou dos valores superiores.1   

 

                  Assim, as ontologias substancial-objetivas concebem a essência como 

fundamento do processo de abstração da própria existência, com o propósito de 

priorizar as coisas como reais, enquanto a ontologia fenomenológica existencial 

compreende que existir não é sinônimo de ser, já que significa partir daquilo que 

se  é (ex) para se estabelecer (sistere) ao nível do que antes era apenas possível.  
                                                           
1 A justificativa da distinção entre essência e existência, na metafísica, tanto é de ordem epistemológica 
como de ordem moral. Epistemológica, porque tem em mira o geral, visa determinar a essência do objeto 
e, quando se interessa pelo particular, é apenas como espécie integrante de um gênero. A perspectiva 
moral propõe desprender–se progressivamente dos existentes, a fim de conduzir à contemplação das 
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Com efeito, para existir é preciso enfrentar as modificações, o devir e as causas 

pré-existentes. O esforço de Sartre consiste, pois, em demarcar o caráter de 

absoluto do Ser na metafísica e, simultaneamente, refletir sobre a finitude do 

homem, utilizando-se, portanto, de uma descrição fenomenológica da existência, 

visando, assim, ultrapassar as ontologias substancial-objetivistas.2 

  

  Ao partir de conceitos tradicionais para descobrir e elucidar uma nova 

perspectiva de filosofia, Sartre irá estudar o homem como possibilidade 

existencial, cuja ação repousa no próprio projeto individual, o qual não pode ser 

apreendida ou assimilado por modelos externos, uma vez que não há receita ou 

critério ideal a ser seguido, mas somente o desafio de construção da existência 

humana. Vale ressaltar que tal construção não é garantida pela universalidade 

e/ou pela racionalidade, as quais funcionam apenas como forma de organização 

da existência, mas, por uma subjetividade singular, indeterminada. Para tanto, o 

princípio da existência concreta dos indivíduos resulta de uma escolha 

absolutamente gratuita, pois o homem é quem se projeta ser, opondo-se à idéia 

de uma necessidade exterior. A metafísica tradicional desenvolveu-se baseada 

nas idéias de substância e necessidade, tornando impossível a elaboração de 

uma ontologia da possibilidade. A novidade oferecida à filosofia pelas vertentes da 

ontologia contemporânea, e em particular pela de Sartre, refere-se à negação da 

verticalização, da redução de fatos e contextos a uma realidade já consolidada.3 

  

  Com base em tais pressupostos, Sartre afirma que  o ser se manifesta 

em três (3) dimensões: SER-EM-SI ou fenômeno, SER-PARA-SI ou consciência e 

o SER-PARA-OUTRO ou intersubjetividade. Na introdução ao O ser e o nada, 

Sartre reflete sobre o problema que consiste em saber como se torna possível o 

fenômeno, ou seja, se ele encontra a sua razão de ser no homem ou em algo que 

o transcende.  

                                                                                                                                                                                 
essências ou da Idéia de Bem, que permite compreender todas as coisas e a verdadeira norma da conduta 
da vida. Cf. FOULQUIÉ, L’existencialisme,  p. 7-10.  
2 Cf. BORNHEIM,Sartre, 1984, p. 13-25; PONTY, Signos, 1991, p. 166-168; TROTIGNON, Sartre. In: 
L’ARC,  1968, p. 39-46; TROTIGNON, Os filósofos franceses da atualidade, 1969, p. 13-47. 
3 Cf. SOUZA, Sentido e Alteridade. 2000, p. 67-88. 
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   A reflexão sartreana é elaborada em contraposição à tese idealista, a 

qual defende que o ser conhecido encontra seu princípio na subjetividade do 

sujeito; portanto, o fenômeno se instauraria a partir do homem. Todavia, para 

Sartre, tal ser não pode ser medido pelo conhecimento, haja vista que o mesmo 

ultrapassa o conhecimento, pois pressupõe a relação do homem com o mundo.       

  

  Ao examinar A Idéia de Fenômeno, Sartre assinala que “O pensamento 

moderno realizou um progresso considerável ao reduzir o existente à série de 

aparições que o manifestam”.4 A concepção sartreana pretendeu suprimir 

determinados dualismos presentes na tradição: (a) exterior e interior, (b) ser e 

aparecer, (c) ato e potência, (d) finito e infinito.  Para Sartre, não devemos 

distinguir, no existente, duas realidades opostas, pois o ser de um existente é 

exatamente aquilo que ele mostra. Sartre esclarece que esses dualismos se 

eliminam porque se equivalem, pois o fenômeno, para ele, é existência autônoma 

e independente. Mas o que significa eliminar o dualismo? O que se ganha e o que 

se perde com tal postura? A primeira conseqüência da “teoria do fenômeno” é que 

o “aparecer”  não se opõe a nenhum ser, porém, tem o seu próprio ser. 

  

  Mas qual é o ser desse aparecer? Eis o que Sartre se propõe a 

responder na parte intitulada  o Fenômeno de Ser e o Ser do Fenômeno, quando 

afirma que “O ser é a condição de todo desvelar: é ser-para-desvelar e não ser 

desvelado”.5 Portanto, é o ser como aparição que se pode determinar em 

conceito, “compreendendo-se que o ser do fenômeno não pode se reduzir ao 

fenômeno do ser”.6 Em outras palavras, o fenômeno de ser é uma aparição do 

ser, sem intermediários,  é “ontológico”, porque indica a si mesmo sobre o 

fundamento do ser, ao passo que o ser do fenômeno, embora co-extensivo ao 

fenômeno, deve escapar à condição fenomênica e, em conseqüência, ultrapassar 

e fundamentar o conhecimento que dele se tem. 

                                                           
4 SARTRE, SN, p. 15. 
5 SARTRE, SN, p. 19-20. 
6 SARTRE, SN, p. 20. 
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  Para Sartre, não podemos aceitar o idealismo que, embora tenha 

interpretado bem o ser ao reduzi-lo ao fenômeno e ao supô-lo co-extensivo a ele, 

cometeu um equívoco, o de subjetivar o próprio fenômeno e, com ele, o ser. Na 

realidade, o ser do fenômeno é verdadeiramente uma aparição de ser que, como 

tal, se pode descrever. Há um fenômeno de ser, que é o ser do aparecer e 

compete à ontologia descrevê-lo tal como se manifesta. Mas, nessa descrição, o 

objeto é, ou seja, o objeto não possui e nem recebe um ser por participação ou 

por criação. O objeto se indica a si mesmo, ou seja, o objeto não se reduz à 

consciência. 

 

          Nas partes intituladas Cogito “Pré-reflexivo”7 e o Ser do “Percipere”8,  

Sartre renuncia à primazia do conhecimento e propõe uma ontologia 

fenomenológica. Vejamos o que ele diz: 

 “Renunciando à primazia do conhecimento, descobrimos o ser do 
cognoscente e encontramos o absoluto, o mesmo absoluto que os 
racionalistas do século XVII tinham definido e constituído logicamente 
como objeto de conhecimento. Mas exatamente por se tratar de 
absoluto de existência e não de conhecimento, escapa à objeção de 
que um absoluto conhecido não é mais absoluto, por se tornar relativo 
ao conhecimento que dele se tem. Realmente, o absoluto, aqui, não é 
resultado de construção lógica no terreno do conhecimento, mas sujeito 
da mais concreta das experiências. E não é relativo a tal experiência, 
porque é essa experiência. É também um absoluto não-substancial. O 
erro ontológico do racionalismo cartesiano foi não ver que, se o absoluto 
se define pela primazia da existência sobre a essência, não poderia ser 
substância. A consciência nada tem de substancial, é pura “aparência”, 
no sentido de que só existe na medida que aparece. Mas precisamente 
por ser pura aparência, um vazio total (já que o mundo inteiro se 
encontra fora dela), por essa identidade que nela existe entre aparência 
e existência, a consciência pode ser considerada o absoluto”.9  

         

          Podemos constatar que o argumento em defesa do cogito-percipere, 

tão caro à modernidade, é rechaçado por Sartre, pois, para ele, trata-se de 

investigar o absoluto da existência e não do conhecimento. Para que o ser da 

subjetividade possa atingir a finalidade humana deve ele partir do ser pré-reflexivo 
                                                           
7 SARTRE, SN, p. 20-28.  
8 Cf.  SARTRE, SN, p. 29-32. Percipere refere-se ao ser percebido. 
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do “percipiens”10. Assim, a consciência é pura aparência, no sentido de que só 

existe na medida em que aparece. Há na consciência uma identidade entre 

aparência e existência, por isso a consciência pode ser considerada como o 

absoluto-relativo. 

 

  Ao descrever O Ser do “Percipi”11 Sartre sente-se convencido de que  

“Reduzimos as coisas à totalidade conexa de suas aparências e, 
depois, constatamos que as aparências reivindicam um ser que já não 
seja aparência. O “percipi” nos remeteu a um “percipiens”, cujo ser se 
nos revelou como consciência. Alcançamos assim o fundamento 
ontológico do conhecimento, o ser primordial ao qual todas as demais 
aparições se apresentam, o absoluto em relação ao qual todo fenômeno 
é relativo. Não se trata do sujeito, no sentido kantiano do termo, mas da 
própria subjetividade, imanência de si a si”.12 

  Com tal posicionamento, o nosso autor acredita escapar do idealismo, 

pois enquanto este reduz o ser ao conhecimento, Sartre o capta diretamente 

enquanto é, como algo que escapa à representação, mas captado enquanto 

estrutura do ser. Todavia, será este o ser ao qual é remetido o fenômeno de ser? 

O ser da consciência basta para fundamentar o ser da aparência enquanto 

aparência? A fenomenologia hursserliana, que tira do fenômeno o seu ser para 

entregá-lo à consciência, seria capaz de restituí-lo? 

 

  Para Sartre, não. Pois o ser não pode reduzir-se ao “percipi” (ao ser 

percebido) nem ao “percipiens” (a consciência ou aquele que percebe). Não se 

reduz à consciência porque há um ser do conhecimento que requer ele próprio um 

fundamento, na falta do qual o par percepção-percebido se desfaz. O ser também 

não pode se reduzir ao percebido, porque este conduz-nos à consciência. Por 

isso, Sartre admite que o conhecimento exige simultaneamente o ser 

transfenomenal da consciência e o ser transfenomenal do fenômeno. Daí o 

equívoco dos fenomenólogos que 

                                                                                                                                                                                 
9 SARTRE, SN, p. 28. 
10  percipiens diz daquele que percebe. 
11 O Ser do percipi refere-se ao ser do ser percebido. 
12 SARTRE, SN, p.29.  
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“Tendo reduzido, com razão, o objeto à série conexa de suas aparições, 
acreditam ter reduzido seu ser à sucessão de suas maneiras de ser, e 
por isso o explicaram por conceitos que só podem ser aplicados a 
maneiras de ser, pois designam relações em uma pluralidade de seres 
já existentes”.13  

 

  É preciso dar ao ser o que lhe é devido: uma prova ontológica do ser 

pré-reflexivo do “percipiens”. É o que Sartre se propõe a elaborar no item A Prova 

Ontológica14, no qual esclarece a natureza do existente ou do ser da consciência.  

A frase “toda consciência é consciência de alguma coisa”, é avaliada por Sartre 

em duas acepções: “Pode ser aceita no sentido de que a consciência é 

constitutiva do ser de seu objeto ou então a consciência em sua natureza mais 

profunda é relação a um ser transcendente”.15 Na primeira acepção, ser 

consciência de alguma coisa é estar diante de uma presença concreta e plena. 

Assim, a consciência nasce conduzida por um ser que não é ela mesma. Na 

segunda acepção, a consciência deve produzir-se como revelação-revelada de 

um ser que ela não é e que se dá como já existente quando ela o revela. Assim, a 

consciência lançar-se-ia numa constante fuga. Caso examine-se a consciência no 

seguinte percurso, ou seja, partindo da pura aparência até chegar ao pleno ser, 

constataremos que “a consciência é um ser cuja existência coloca a essência, e, 

inversamente é consciência de um ser cuja essência implica a existência, ou seja, 

cuja aparência exige ser”.16 No argumento ontológico, a consciência é de tal 

natureza que a mesma só é possível na sua existência, o que implica que a 

essência da consciência é sua existência. Portanto, é impossível conceber uma 

gênese para a consciência, porque a consciência não pode ser anterior à sua 

existência e não é um ato criador de si.  

 

  Agora, faz-se necessário precisar o fenômeno de ser. Sartre, no item o  

Ser-Em-Si  afirma   que   a  consciência  só existe enquanto se mostra, ou seja, a  

                                                           
13 SARTRE, SN, p. 32. 
14 SARTRE, SN, p. 32-35. 
15 SARTRE, SN, p. 33. 
16 SARTRE, SN, p. 35. 
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consciência é revelação-revelada dos existentes17. Mas  

“a característica do ser de um existente é não se revelar a si, em 
pessoa, à consciência: não se pode despojar um existente de seu ser, 
pois o ser é o fundamento sempre presente do existente, está nele e em 
toda parte e em parte alguma; não existe ser que não seja ser de 
alguma maneira ou captado através desta maneira de ser que o 
manifesta e encobre ao mesmo tempo”.18  

 

 Contudo, a consciência sempre pode ultrapassar o existente, porque a 

consciência é, desde sua origem, dirigida para um ser que não é ela, por isso ela 

é um transcendente, um ser-Para-si, pois “a consciência sempre pode ultrapassar 

o existente, não em direção a seu ser, mas ao sentido desse ser”.19 O sentido do 

ser do existente que se revela à consciência é o fenômeno de ser. Este sentido 

fundamenta aquilo que se manifesta. O sentido do ser vale para o ser de todo 

fenômeno. O fenômeno do ser não é o ser, mas indica o ser e o exige. 

 

  As três características do fenômeno de ser que nos permitem designar 

o ser do fenômeno, são: o ser é (existente, ou seja, é uma imanência que não se 

pode realizar nem relacionar a si); o ser é em-si (é opaco, não tem nem interior 

nem exterior, é plena positividade, ignora a alteridade); o ser é o que ele é (não 

pode ser derivado do possível nem reduzido ao necessário). Nessa perspectiva, o 

ser que caracteriza o em-si reside em sua identidade perfeita. Hermeticamente 

fechado em si próprio, confinado na sua inacessibilidade, torna-se totalmente 

impossível saber qual é a estrutura interna do ser. Por conseguinte, todas as 

dicotomias tão preciosas à metafísica clássica, que distinguem a substância do 

acidente, a matéria da forma, o ato da potência, perdem qualquer sentido. 

Todavia, há também no ser uma descompressão, que é o ser Para-si, o qual é 

concebido por Sartre como uma subjetividade que é, simultaneamente, presença 

e transcendência: uma presença que se opõe ao Em-si, como uma fissura e uma 

transcendência, as quais se expressam no ser mesmo da consciência como 

intencionalidade.    
                                                           
17 SARTRE, SN, p. 35-40. 
18 SARTRE, SN, p. 35. 
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1.2. A existência nas suas possibilidades: o ser e o nada 
 

  Sartre, na 1ª parte de O ser e o nada20, no ítem denominado O 

Problema do Nada, considera que a consciência é consciência de alguma coisa e 

que só existe enquanto se mostra. Assim, a consciência é dirigida desde sua 

origem para um ser que lhe é diferente. Então, a consciência é caracterizada por 

ultrapassar o Em-si, isto é, por ser transcendência. Se o ser Para-si se opõe ao 

ser Em-si, significa que ele é uma descompressão do ser. A consciência que é 

presença a si mesma, instaura uma fissura ou um deslocamento, o qual se 

processa como uma ruptura interna mediante a negação do Em-si. Assim, a 

consciência é o próprio nada: “Se um nada pode existir, não é antes ou depois do 

ser, nem de modo geral fora do ser, mas em seu coração, como um verme”.21 O 

nada, como fundamento do Para-si, deve ser elucidado em um plano ontológico, e 

não psicológico ou lógico. Na perspectiva do nosso autor, a presença do nada  

funda a negação enquanto procedimento da consciência.  

 

  No capítulo 1, A Origem da Negação, Sartre questiona se é o negativo 

que fundamenta o nada ou se é o nada que fundamenta o negativo. O Em-si e o 

Para-si são os dois termos que se impõem nessa análise. Tudo se passa como se 

o Em-si, para se fundamentar e justificar a si mesmo, para remediar a sua 

contingência e gratuidade estrutural, se transformasse no Para-si, efetuando, 

desse modo, através da consciência, uma fissura nessa plenitude de que é feito e 

introduzindo no seu ser uma falha, o nada.22 

  Não se pode conceber o nada fora do ser. O problema e a procura do 

ser nascem do fato de que o homem abriga o nada em seu ser. É por essa razão 

que o nada é o fundamento da negação, pois o nada constitui o fundamento do 

ser do homem, enquanto esse ser é instável, ou seja, “o nada se revela com e no 

                                                                                                                                                                                 
19 SARTRE, SN, p. 35.  
20 SARTRE, SN, p. 41-118. 
21 SARTRE, SN,, p. 64. 
22 Cf. BORNHEIM, Sartre,  p. 42-47. 
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existente enquanto este ser nos escapa e se dispersa em sua totalidade”.23 A 

análise fenomenológica da negação e do negativo deságua no nada como o 

fundamento. A força nadificadora do nada revela-se no negativo. O nada não é 

aniquilado, mas passa a se constituir em instância  nadificadora. Por outro lado, o 

processo de nadificação supõe de alguma forma o ser: um ser pelo qual o nada 

vem às coisas. Este ser é a consciência que, sendo constituída por possibilidades, 

permanece sempre aberta para que se revele como um nada. Assim, o Para-si é 

e só pode ser relação com o Em-si. O Para-si é o fundamento da negatividade e é 

a própria relação. 

 

  Todavia, o que pretende Sartre com essas reflexões sobre o nada? Ele 

visa compreender o ser próprio do homem, enquanto constituído por 

possibilidades que, como tais, podem não se realizar e que, em todo, caso 

excluem o ser completo e total, esclarecendo, ainda, que o nada é a negação 

radical da totalidade do existente, ou seja, o nada é o lugar da possibilidade, da 

abertura para o ser. 

   

  O problema do ser nos remete ao da interrogação (capítulo 1, item I) 

como atitude humana: 

“Em toda interrogação ficamos ante o ser que interrogamos. Toda 
interrogação presume, pois um ser que interroga e outro ao qual se 
interroga. Não é a relação primitiva do homem com o ser-Em-si, mas, ao 
oposto, fica nos limite dessa relação e a pressupõe. Por outro lado, 
interrogamos o ser interrogado sobre alguma coisa. Esse sobre o que, 
faz parte da transcendência do ser: interrogo o ser sobre suas maneiras 
de ser ou seu ser”.24  

 

  A interrogação é uma conduta que revela a relação do homem com o 

mundo. A interrogação é sempre condicionada pela atitude humana que busca 

revelar a significação ou ainda um estado de não-determinação, de não-ser e de 

nada. Esses comportamentos conduzem à origem do negativo (capítulo 1, item II). 

Vejamos o que diz Sartre:  
                                                           
23 SARTRE, SN, p. 36. 
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“Aquele que interroga, pelo fato de interrogar, fica em estado de não-
determinação: não sabe se a resposta será afirmativa ou negativa. 
Assim, a interrogação é uma ponte lançada entre dois não-seres: o não-
ser do saber, no homem, e a possibilidade de não-ser, no ser 
transcendente. Por fim, a pergunta encerra a existência de uma 
verdade. Pela própria pergunta o investigador afirma esperar resposta 
objetiva, como se lhe fosse dito: é assim e não de outro modo. Em 
suma,  a verdade introduz um terceiro não-ser como determinante da 
pergunta: o não-ser limitador”.25  

 

  Essa tríade de não-ser condiciona a interrogação e assim a resposta 

pode ser objetiva (sim ou não) ou subjetiva (não sei). A possibilidade permanente 

do não-ser, fora de nós e em nós, condiciona nossas perguntas sobre o ser. E é 

ainda o não-ser que vai orientar a resposta; pois aquilo que o ser será vai se 

recortar necessariamente sobre o fundo daquilo que não é. De qualquer forma, a 

resposta pode ser formulada assim: “o ser é isso, e fora disso, nada”.26 

 

  O problema da interrogação nos leva ao ser da negação, pois o não-ser 

não vem à luz pelo juízo de negação, mas, ao contrário, é o juízo de negação que 

é sustentado pelo não-ser.27 Para comprovar tal afirmação, Sartre apresenta o 

seguinte exemplo: “Tenho encontro com Pedro às quatro. Chego com atraso de 

quinze minutos; Pedro é sempre pontual. Terá esperado? Olho o salão, os 

clientes e digo: “não está”. 28 Sem dúvida o bar em si (cadeiras, mesas, copos, 

bebidas, comidas, som, pessoas...) constitui uma plenitude de ser. Analogamente, 

a presença real de Pedro é também plenitude de ser.  Mas o fundamento para o 

juízo “Pedro não está” é a captação intuitiva de dupla nadificação: por um lado, a 

ausência de Pedro pressupõe uma relação primeiro entre mim e o bar e por outro 

lado, eu esperava ver Pedro e minha espera faz chegar a ausência de Pedro 

como acontecimento real. Nesse momento o fato é objetivo: descobri tal ausência,  

                                                                                                                                                                                 
24 SARTRE, SN, p. 44-45. 
25 SARTRE, SN, p. 45. 
26 SARTRE, SN,, p. 46. 
27 Cf. SARTRE, SN, p. 51. 
28 Esse exemplo é relatado por Sartre, SN, p. 50-51. 
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a qual se mostra como relação sintética entre Pedro e o bar onde o procuro. 

Todavia, Pedro ausente infesta esse bar e é a condição de sua organização 

nadificadora como fundo. Portanto, a relação não está, é apenas pensada. 

 

         O que se pode inferir desse exemplo?  O ser é, portanto o ser só pode 

ser objeto de afirmação. Com efeito, a negação está no termo do juízo e não no 

ser. Por meio da negação, um ser (ou modo de ser) é primeiramente colocado e, 

em seguida,  relegado ao nada. Assim sendo, a consciência não pode produzir 

negação, salvo sob a forma de consciência de negação. Nenhuma categoria pode 

“habitar” a consciência e nela residir como coisa. Para a consciência atingir as 

coisas ela precisa conter o nada ou o não-ser. Assim sendo, “a condição 

necessária para que seja possível dizer não é que o não-ser seja presença 

perpétua, em nós e fora de nós. E que o nada infesta o ser”.29 

 

  Com efeito, se a negação não existisse, nenhuma pergunta poderia ser 

formulada, sequer a do ser. Essa negação nos remete ao nada como sua origem 

e fundamento: para que haja negação no mundo e possamos interrogar sobre o 

ser, é necessário que o nada se dê de alguma maneira. Mas, qual é o “lugar” do 

nada? De onde vem o nada? O que é uma conduta nadificadora? Ora, se o nada 

não pode nadificar-se é porque, para nadificar, é necessário ser. Somente o ser 

pode nadificar-se: o nada é nadificado e é pelo ser que o nada entra nas coisas30. 

Convém observarmos que o ser pelo qual o nada vem às coisas não pode receber 

o nada de fora, porque em tal caso o nada só poderia entrar nesse ser através de 

outro ser, o que, por sua vez, exigiria um terceiro ser que nos levaria ao infinito (o 

que é um absurdo). Por outro lado, o ser, que é positividade pura, não pode 

produzir e fazer subsistir fora de si um nada de ser transcendente, porque um 

nada transcendente é um nada de transcendência. Torna-se mister que o ser 

nadifique o nada e, com isso, faça surgir o nada no próprio ser que o constitui: “O 

ser faz surgir o nada no seu ser”.31 O nada só pode vir de um ser que traga o 

                                                           
29 SARTRE, SN, p. 52. 
30 Cf. JOLIVET, As doutrinas existencialistas,  p. 171-198. 
31 SARTRE, SN, p. 44. 
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nada dentro de si. O nada se manifesta no mundo através daquele ser que se 

pergunta sobre o nada de seu próprio ser. Esse ser é o homem: “o homem é o ser 

pelo qual o nada vem ao mundo”.32 

 

  Ora, o nada só pode nadificar-se sobre o fundo do ser. Assim, se o 

nada pode ser dado, não é antes nem depois do ser, ou, de um modo geral, fora 

do ser, mas deve ser dado no seio mesmo do ser, em virtude da característica 

ontológica que lhe é essencial. Então o problema se transfere para a realidade 

humana. Mas, o que deve ser o homem em seu ser para que por ele o nada 

venha a ser? “Ser só pode gerar ser e, se o homem estiver nesse processo de 

geração, dele despontará unicamente ser”.33 O homem precisa abarcar o 

processo de geração e colocar-se fora do ser debilitando a estrutura de ser do 

ser. Não é possível à realidade humana nadificar, mas pode ela modificar sua 

relação com o ser. Mas, como há de ser a realidade humana se o nada vem ao 

mundo através dela? 

 

  A realidade humana não pode se desgarrar do mundo. O ser humano 

inicialmente repousa no bojo do ser para depois dele desgarrar-se por um recuo 

nadificador: “A condição para a realidade humana negar o mundo é que carregue 

em si o nada como o que separa seu presente de todo o seu passado. Mas não 

basta, porque este nada ainda não teria o sentido do nada”.34 É preciso que o 

homem se isole segregando o nada. Portanto, “é necessário que o ser consciente 

se constitua com relação ao seu passado, separado dele por um nada; que seja 

consciente dessa ruptura de ser, não como fenômeno padecido, e sim como 

estrutura da consciência que é”.35 Colocar-se à distância, desembaraçar-se do 

ser, segregando um nada que o isole; no homem esse processo denomina-se 

liberdade. Se a liberdade é o ser da consciência, a consciência deve existir como 

consciência de liberdade. A liberdade é essencialmente humana, porque é 

                                                           
32 SARTRE, SN, p. 67. 
33 SARTRE, SN, p. 67. 
34 SARTRE, SN, p. 71. 
35 SARTRE, SN, p. 72. 
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indeterminação absoluta. Portanto, não se pode separar liberdade do ser do 

homem. Também não há qualquer diferença entre o ser-do-homem e o seu ser-

livre. Então, o questionamento que se impõe é: qual é a forma dessa consciência? 

Sartre responde: “É na angústia que o homem toma consciência de sua liberdade, 

ou, se se prefere, a angústia é o modo de ser da liberdade como consciência de 

ser; é na angústia que a liberdade está em seu ser, colocando-se a si mesma em 

questão”.36 O homem tem a tarefa de realizar o sentido de sua essência e do 

mundo, decidindo sozinho sem justificativas e sem desculpas. Na angústia, o 

sujeito capta-se como totalmente livre, não podendo evitar que o sentido do 

mundo provenha de si mesmo. Esta liberdade reveste-se de um caráter moral, 

mas “o valor só pode revelar-se a uma liberdade ativa que o faz existir como valor 

simplesmente por reconhecê-lo como tal. Daí que minha liberdade é o único 

fundamento dos valores e nada, absolutamente nada, justifica minha adoção 

dessa ou daquela escala de valores”.37 

 

  O mundo se dá à nossa consciência “em situação”, ou seja, “surge no 

meio das atividades e se conhece primeiramente na medida em que nelas se 

reflete. Descobrimo-nos, pois, em um mundo povoado de exigências, no seio de 

projetos ‘em curso de realização’ ”.38  

 

               Em relação à angústia39, o homem pode, no entanto, seguir 

comportamentos de fuga. Uma conduta de fuga consiste em refugiar-se na crença 

do determinismo. O determinismo proporciona um jogo permanente de desculpas. 

Por essa crença, o homem, reintegrado no seio do ser, dispensado de emergir 

constantemente como Eu da sua essência, aceita não ser nunca o que é, opondo-

se a uma liberdade da qual não pode despojar-se. Tal determinismo sustenta que 

“a angústia, mantendo-se como ilusão, decorre da nossa ignorância sobre as 

causas reais de nossos atos”.40 

                                                           
36 SARTRE, SN, p. 72. 
37 SARTRE, SN, p. 81-83. 
38 SARTRE, SN, p. 83. 
39 Cf. DANTO, As idéias de Sartre,  p. 111-120 
40 SARTRE, SN, p. 85-86. 
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  Para Sartre, o determinismo por si só não bastaria para fundamentar 

esse alheamento. Faz-se necessário um conjunto de processos pelos quais 

tentamos mascarar a angústia.  Todavia, o intento de sufocar ou suprimir a 

angústia é, de antemão, frustrado e frustrante, “porque somos angústia”.41 

Contudo, é oportuno frisar:  

“Fugir da angústia e ser angústia, todavia, não podem ser exatamente a 
mesma coisa: se eu sou minha angústia para dela fugir, isso pressupõe 
que sou capaz de me desconcentrar com relação ao que sou, posso ser 
angústia sob a forma de ‘não sê-lo’, posso dispor de um poder 
nadificador no bojo da própria angústia. Este poder nadifica a angústia 
enquanto dela fujo e nadifica a si  enquanto sou angústia para dela 
fugir”.42   

 

  Nessa compreensão, a angústia torna-se possível ao homem como um 

ato de escolha e de busca de liberdade. O reconhecimento da liberdade implica o 

reconhecimento do nada como sua fonte geradora, pois a liberdade é que dá ser 

ao Eu. Saber porque a liberdade humana traz o nada ao mundo é penetrar no 

mistério mesmo do homem, pois o homem em seu ser é liberdade.   

 

  Sartre examina as condutas particulares frente ao não-ser (capítulo 1: A 

Má-fé), partindo da compreensão de que o ser humano é o ser pelo qual se 

revelam negatividades  no  mundo e também o que pode tomar atitudes negativas 

em relação a si mesmo. Agora, trata-se de desvelar o fundamento condicionador 

de tais atitudes. A questão inicial é: o que é o homem em seu ser para que lhe 

seja possível negar-se? O homem é finitude em sua condição. Em sendo finito e 

em situação, o homem ultrapassa as possibilidades condicionadas, afirmando-se 

como transcendência e projetando-se no mundo; todavia essa limitação é oposta 

à plenitude do ser. É essa experiência ambígua da existência humana que fica 

perpetuamente ébria de uma ausência que não consegue preencher. O homem 

está condenado a representar! 

                                                           
41 SARTRE, SN, p. 89. 
42 SARTRE, SN, p. 89. 
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  Nas diversas atitudes de negação de si43 como a má-fé, a mentira, a 

ironia,  a proibição, o veto, a censura, dentre outras, o que há em comum é que o 

ser humano nega a transcendência. Mas a consciência não se limita a essa 

negatividade, pois “a consciência constitui-se a si em sua carne, como nadificação 

de uma possibilidade que outra realidade humana projeta como sua 

possibilidade”.44 Na unidade de um ato, o sujeito afirma para negar e nega para 

afirmar, criando uma atitude positiva, mas não possui outro ser senão seu nada. O 

projeto fundante dos comportamentos negativos é a autodestruição, é a fuga do 

que se é. Esta atitude refere-se a uma desagregação íntima no seio do ser e que 

encerra na contradição, no fato de que o ser é o que não é e não é o que é. 

 

  Todavia, há significativas diferenças entre essas condutas. A má-fé tem, 

a primeira vista, a mesma estrutura da mentira. Mas “a mentira não põe em jogo a 

infra-estrutura da consciência presente, todas as negações que a constituem 

recaem sobre objetos que, por esse fato, são expulsos da consciência”.45 A 

mentira é uma atitude negativa, mas essa negação não recai sobre a consciência, 

apenas aponta para o transcendente: o mentiroso sabe que está mentindo. “O 

ideal do mentiroso seria, portanto, uma consciência cínica, que afirmasse a si a 

verdade, negando-a em suas palavras e negando para si mesmo esta negação”.46 

O mentiroso pretende enganar, mas reconhece, para si, a intenção fingida de 

dizer a verdade. Essa dupla atividade recai em um transcendente negativo e 

positivo. Assim, “pela mentira, a consciência afirma existir por natureza como 

oculta ao outro, utiliza em proveito próprio a dualidade ontológica do eu e do eu 

do outro”.47  

 

  Com a má-fé ocorre algo diferente, haja vista que a má-fé é mentir a si 

mesmo: “Para quem pratica a má-fé, trata-se de mascarar uma verdade 

desagradável ou apresentar como verdade um erro agradável. (...) na má-fé eu 

                                                           
43 Cf. BURDKINSKI, Má-fé e autenticidade,  p. 35-53. 
44 SARTRE, SN, p. 92. 
45 SARTRE, SN, p. 93. 
46 SARTRE, SN, p. 93. 
47 SARTRE, SN,, p. 94. 
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mesmo escondo a verdade de mim mesmo”.48 Não se trata de uma dualidade de 

enganado e enganador, não se trata de um estado, nem, tampouco, vem de fora 

da consciência humana. Para a má-fé existir ela exige a unidade de uma 

consciência e faz-se necessário uma intenção primordial, um projeto.  

 

  A partir de tais características é que, para Sartre, pode-se descrever as 

condições de possibilidade da má-fé, as quais residem no fascínio de representar, 

cuja questão central é: o que somos nós se temos a constante obrigação de nos 

fazer ser o que somos, se somos segundo o modo de ser do dever ser o que 

somos? Há um fato paradoxal da condição humana que precisa ser reconhecido: 

de um lado, o homem não coincide plenamente com o ser, mas, de outro, tende 

necessariamente ao ser. Assim, o pressuposto da má-fé fixa-se no dualismo do 

existir humano: transcendência e facticidade, ou seja, “trata de afirmar a 

identidade de ambos, conservando suas diferenças. É preciso afirmar a 

facticidade como sendo transcendência e a transcendência como sendo 

facticidade, de modo que se possa, no momento que captarmos uma, deparar 

bruscamente com a outra”.49 Trata-se de um jogo de espelho e reflexo: “A 

ambigüidade necessária à má-fé advém da afirmação de que sou e pela 

transcendência, escapo a tudo que sou”.50 Trata-se “de construir a realidade 

humana como ser que é o que não é e não é o que é”.51 Trata-se de reconhecer 

que o homem não pode encontrar um porto seguro em si. Só posso ser em 

representação, porém, “se represento, já não sou: acho-me separado da condição 

tal como o objeto do sujeito – separado por nada, mas um nada que ela me isola, 

impede-me de sê-lo, permite-me apenas julgar sê-la, ou seja, imaginar que a 

sou”.52 Isso no leva ao confronto inelutável entre sinceridade e ma-fé53. 

 

                                                           
48 SARTRE, SN, p. 94. 
49 SARTRE, SN, p. 102. 
50 SARTRE, SN, p. 103. 
51 SARTRE, SN, p. 105. 
52 SARTRE, SN, p. 106. 
53 Cf. BEAUVOIR, A moral da ambigüidade,  p. 79. 
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                Enquanto comportamento moral, má-fé e sinceridade são opostos, 

todavia enquanto objeto moral não são muito distintos. Com efeito, a sinceridade 

é uma exigência norteada por um ideal o qual postula que “o homem não seja 

para ele mesmo senão aquilo que ele é, que seja plena e unicamente aquilo que 

ele é”.54 Nessas condições, o que significa o ideal de sinceridade? Inicialmente é 

uma tarefa irrealizável, posto que ser sincero é ser o que se é. Mas constatamos 

que a condição original do não ser o que se é torna impossível todo devir rumo ao 

ser-Em-si. Essa impossibilidade é o próprio ser da consciência, pois refere-se à 

incapacidade de nos reconhecermos e nos constituirmos como sendo o que 

somos. O ideal da sinceridade passa a ser um Em-si ilusório. Nesse sentido, 

sinceridade coincide com a má-fé: “Para que a má-fé seja possível, é necessário 

que a própria sinceridade seja de má-fé. Condição de possibilidade da má-fé é 

que a realidade humana, em seu ser mais imediato, na infra-estrutura do cógito 

pré-reflexivo, seja o que não é e não seja o que é”.55 

 

  Para que se possa compreender a complexidade da problemática da 

má-fé, faz-se mister considerar o plano em que este comportamento se efetiva: “O 

verdadeiro problema da má-fé decorre do fato de que a má-fé é fé”.56 A má-fé não 

é nem mentira cínica nem evidência, mas sim crença de adesão do ser ao seu 

objeto. Todavia, como podemos crer de má-fé em conceitos que forjamos 

expressamente para nos persuadir? O projeto primitivo da má-fé é ambíguo: trata-

se de uma crença, a qual, paradoxalmente, só se realiza na auto-destruição, ou 

seja, “a má-fé arruina as crenças que se lhe opõem e se revelam também como 

não sendo senão crença”57. 

 

  Observamos que a má-fé inverte o significado das normas e critérios da 

verdade tal como aceitos pelo pensamento crítico de boa-fé: “A boa-fé quer 

escapar do ‘não-crer-no-que-se-crê’ refugiando-se no ser; a má-fé escapa ao ser 

                                                           
54 SARTRE, SN, p. 110. 
55 SARTRE, SN, p. 114-115. 
56 SARTRE, SN, p. 115. 
57 SARTRE, SN, p. 118. 
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refugiando-se no ‘não-crê-no-que-se-crê’. A má-fé desarmou de antemão toda 

crença, as que pretende adquirir e, ao mesmo tempo, as demais de que quer 

fugir”.58 Mas, do que a má-fé pretende escapar? Tenta fugir do que se é, mas 

essa empresa é auto-destruidora; daí porque “o próprio projeto de fuga revela à 

má-fé uma desagregação íntima no seio do ser, e essa desagregação é o que ela 

almeja ser”59. O que Sartre conclui? Enquanto “a boa-fé busca escapar à 

desagregação íntima de meu ser rumo ao Em-si que deveria ser e não-é, a má-fé 

procura fugir do Em-si, refugiando-se na desagregação de meu ser. Mas essa 

própria desagregação é por ela negada”.60 

 

  Em que constitui a possibilidade da má-fé? Consiste da ameaça 

imediata e permanente de todo projeto do ser humano, ou seja, “ao fato de a 

consciência esconder em seu ser um permanente risco de má-fé”.61 E qual a 

origem desse risco? Para Sartre, “a origem desse risco é que a consciência, ao 

mesmo tempo e em seu ser, é o que não é e não é o que é”.62 Qual a 

conseqüência dessa descrição do fenômeno da má-fé? O fato de que através do 

comportamento de má-fé, se viabilize um esforço de mostrar o constante risco a 

que se acha submetida a consciência e a possibilidade de se aceder ao estudo 

ontológico da mesma. 

                                                           
58 SARTRE, SN, p. 118. 
59 SARTRE, SN, p. 118. 
60 SARTRE, SN, p. 118. 
61 SARTRE, SN, p. 118. 
62 SARTRE, SN, p. 118. 
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CAPÍTULO  2 –  SUBJETIVIDADE E CONSCIÊNCIA 
 
 
 
2.1. As existências diferenciadas: Ser-Em-si e Ser-Para-si  
 
  Na obra O ser e o nada Sartre aceita a fenomenologia com a intenção 

de radicalizá-la ontologicamente a fim de delimitar as características dessas duas 

angulações: o mundo e a consciência. Nosso autor afirma que se a consciência é 

consciência de alguma coisa, então “significa que a transcendência é estrutura 

constitutiva da consciência”.1 Disso decorre a importância de saber em que 

consiste o argumento ontológico do em-si ou do fenômeno, bem como 

compreender a dicotomia que se estabelece entre aquilo que aparece e aquele a 

quem aparece e,  simultaneamente, qual a relação existente entre esses dois 

reinos.2 

 

2.1.1.   O Ser-Em-si: fenômeno   
 

  A filosofia existencialista sartreana avalia que o mundo se constitui de 

objetos materiais independentes do conhecimento que deles possuímos. Assim, o 

ser do mundo existe independentemente do conhecimento que tenhamos dele. A 

proposta sartreana consiste em definir esse fenômeno que se revela 

imediatamente à consciência e determinar o sentido do ser.  

                                                           
1 SARTRE, SN, p. 24. 
2 A análise de Sartre sobre o em-si é restrita à caracterização e trata do tema no último item da introdução 
(SN, p. 35-40), ao passo que a reflexão acerca do para-si compõe toda a segunda parte desta obra (p. 119-
286), dividida em três capítulos: Estruturas Imediatas do Para-si, A Temporalidade e A Transcendência.  
BORNHEIM, na obra “Sartre”, 1984, p. 33-36, observa que o próprio autor reconhece que a expressão 
“em-si”(en-soi) não é muito feliz. A partícula si (soi) prende-se por natureza à reflexibilidade (SN, p.112), 
ao passo que o em-si designa uma realidade radicalmente outra (SN, p. 25) que não o ser da consciência. 
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                Para tanto, ele afirma que o ser tem três caracteristicas: a primeira é 

que o Em-si é maciço, opaco, idêntico a si. O Em-si não depende de nenhum 

outro que constitua a sua causa ou o seu fim; ele não tem razão de ser. Portanto, 

o Em-si possui apenas um ser de fato, sem nenhuma necessidade de ser e sem a 

intervenção de um poder criador que o explicaria. A contingência ou facticidade do 

Em-si nos leva a encarar o sentido do ser em si próprio, sem esquecer que a  

“elucidação do sentido do ser que só vale para o fenômeno do ser”,3 justamente 

porque aquele está repleto de si. Noutras palavras, o fenômeno é pleno e mostra-

se como é, ou seja, o ser do fenômeno é uma aparição de ser e se pode 

descrever sem segredo porque o Em-si é empastado.  

                

                A Segunda caracteristica é que o ser-Em-si é plena positividade, visto 

que a esfera do devir implica na negação do ser,   “Desconhece, pois a alteridade; 

não se coloca jamais como outro a não ser si mesmo; não pode manter relação 

alguma com o outro. É indefinidamente em si e se esgota em sê-lo”.4  

 

  A terceira característica do ser-Em-si é que ele é o que é. O em-si é um 

fenômeno existente simplesmente e sem relação alguma com outro ser. Significa 

que na independência própria do ser-em-si fica impossível afirmar que o ser seja 

derivado de outro ser possível, nem pode ser reduzido ao necessário.    
 

  Em resumo, diz Sartre: “O ser é. O ser é em si. O ser é o que é. Eis as 

três características que o exame provisório do fenômeno do ser nos permite 

designar o ser dos fenômenos”,5 de modo que o ser do fenômeno é uma aparição 

de ser e o fenômeno de ser é indicativo de si mesmo. Daí porque o ser do 

fenômeno não pode reduzir-se ao fenômeno de ser, pois o aparecer é uma 

indeterminação do existente que se manifesta. O que Sartre quer salientar é a 

indeterminação da existência, ou seja, que o ser de um existente é exatamente 

aquilo que ele mostra e que esse aparecer é a essência da existência. Portanto, a 

                                                           
3 SARTRE, SN, p. 36. 
4 SARTRE, SN, p. 39. 
5 SARTRE, SN, p. 40. 
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existência humana descobre que o mundo, as coisas e os homens são instáveis, 

indeterminados, em suas múltiplas formas: o mundo não tem realidade, a não ser 

a que lhe advém do exterior; a estabilidade dos objetos e das coisas se perde na 

sua inconsistência, pois são desprovidos de sentidos e fundamento e o homem é 

a existência capaz de experienciar, compreender e descrever a opacidade e o 

caráter provisório do fenômeno do Em-si. 
 

 
2.1.2.   O Ser-Para-si:  a consciência existencial 

 

  Sartre, na segunda parte de O ser e o nada, trata da consciência ou do 

Ser-Para-si. Para ele, a “característica da consciência é ser uma descompressão 

do ser”,6 ou melhor, a consciência não pode ser compreendida como identidade 

de si consigo mesma ou  síntese de uma totalidade, como pensaram os 

modernos. 

 

  Nesse contexto, Sartre esclarece que, enquanto o Ser-Em-si é pleno, 

absoluto, pois revela uma adaptação completa entre o conteúdo e o continente, o 

Ser-Para-si consiste em não coincidir consigo numa adaptação plena, pois na 

própria estrutura da consciência há sempre um esboço de dualidade que 

corresponde a um jogo de reflexo-refletido. 

 

  No primeiro capítulo da segunda parte, intitulado as Estruturas 

Imediatas do Para-si,7 Sartre realiza o exame rigoroso das cinco estruturas da 

consciência ou do Ser-Para-si: presença a si, facticidade, valor, possibilidade e 

circuito de ipseidade. 

 

  Sartre compreende que a consciência vive um constante sair de si. 

Essa fissura determina o seu caráter intencional, na medida em que nessa 

abertura ela se despe de tudo, ela é um nada que busca o ser. Assim, a 

                                                           
6 SARTRE, SN, p. 40. 
7 Cf. BORNHEIM, Sartre,  p. 53-63; JOLIVET, As doutrinas existencialistas,  p. 200-230. 
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consciência introduz o nada no ser e a realidade humana revela essa síntese 

contraditória de ser e nada. A tarefa da presença a si é buscar o equilíbrio 

permanentemente instável da unidade cindida. O Para-si é presença a si; todavia, 

esse si nunca é um ser plenamente real, pois nela está contida a distância 

imanente do sujeito em relação a si mesmo, uma não coincidência que a faz 

escapar da identidade fixa, eterna, plena. A presença a si pressupõe que uma 

fissura atravessou o ser. Mas, se o ser é presença a si, significa que não é 

inteiramente si. A presença é uma estrutura imediata da consciência. 

   

  Essa distância que separa o sujeito de si mesmo, é o nada, ou seja, “o 

ser da consciência, enquanto consciência, consiste em existir à distância de si 

mesmo como presença a si e essa distância nula, que o ser traz em seu ser é o 

nada”.8 Porém, é importante observar que “o nada que surge no âmago da 

consciência não é: é tendo sido”,9 pois a consciência é um ato nadificador do ser. 

Portanto, “o nada é esse buraco no ser, essa queda do Em-si rumo a si, pelo qual 

se constitui o Para-si”.10 Conseqüentemente, o Para-si é constantemente retorno 

de si para si e do nada de ser que vem ao ser pelo próprio ser, isto é “o nada é o 

ato pelo qual o ser coloca em questão seu ser, ou seja, precisamente a 

consciência ou Para-si”.11 

 

  A outra estrutura imediata é a facticidade que se refere ao modo de ser 

do homem como acontecimento. Para Sartre, a facticidade do Para-si é tendo 

sido, porquanto 

“lançado em um mundo abandonado em uma situação; é, na medida em que é 
pura contingência;  na medida  em que, para ele, como para as coisas do mundo, 
como para esse muro, esta árvore, este copo, pode-se fazer a pergunta original: 
‘Por que este ser é assim, e não de outro modo?’. É na medida em que existe 
nele algo do qual não é fundamento: sua presença ao mundo”.12 

                                                           
8 SARTRE, SN, p. 127. 
9 SARTRE, SN, p. 127. 
10 SARTRE, SN, p. 127. 
11 SARTRE, SN, p. 127-128. 
12 SARTRE, SN, p. 128. 
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  O Para-si é contingente no seu próprio ser, pois existe em perpétuo 

esvaimento. Eis por que o Para-si consciente de sua facticidade, sente-se 

inteiramente gratuito, abandonado em sua caminhada rumo ao ser que ele jamais 

conseguirá alcançar. Assim, embora esta facticidade comprove a existência do 

ser-Para-si, jamais a plenitude pode ser atingida, pois a contingência define o seu 

ser-em-situação. “Esse fato incaptável de minha condição, esta impalpável 

diferença que separa (...), é o que faz com que o Para-si ao mesmo tempo que 

escolhe o sentido de sua situação e se constitui como fundamento de si em 

situação, não escolhe sua posição”13. Pode-se afirmar que, na perspectiva 

sartreana, o homem se constrói  como busca de fundamento, mas tem o 

sentimento de sua gratuidade total, apreendendo-se como estando aí para nada, 

portanto só pode encontrar seu fundamento nessa impossibilidade de auto-

fundamentar-se. Daí encontrar sua razão de ser no próprio ato de perseguir um 

fundamento. 
   

  Para Sartre, tal tentativa só é possível porque  

“O ser-Em-si pode fundamentar seu nada, mas não o seu ser; em sua 
descompressão, nadifica-se em um Para-si que se torna, enquanto 
Para-si, seu próprio fundamento; mas sua contingência de Em-si 
permanece inalcançável. É o que resta de Em-si no Para-si como 
facticidade e é o que faz com que o Para-si só tenha uma necessidade 
de fato, ou seja, é o fundamento de seu ser-consciência ou existência, 
mas de modo algum pode fundamentar sua presença. Assim, a 
consciência não pode, de nenhuma forma, impedir-se de ser, e, todavia, 
é totalmente responsável pelo seu ser”.14  

 

  Portanto, não pertence à consciência o direito de conferir o ser a si 

mesma nem o de recebê-la de outros seres. Pela consciência, o homem coloca-

se à distância do que é e constitui-se como não sendo o que é ou como sendo o 

que não é. A realidade humana tenta incessantemente chegar a uma coincidência 

consigo mesma, sem que, no entanto, consiga realizá-la, vivenciando com isso o 

dilema: “O ser é fundamento de si enquanto falta de ser”,15 portanto, o que 

                                                           
13 SARTRE, SN, p. 132. 
14 SARTRE, SN, p. 134. 
15 SARTRE, SN, p. 135. 



 38

determina seu ser é um ser que ele não é. Vale ressaltar que o homem repousa 

no nada; ele se autofundamenta nessa impossibilidade e encontra a sua razão de 

ser no próprio ato de perseguir um fundamento. Angústia e liberdade se tornam 

presença no Para-si, pois a realidade humana se apresenta como presença ao 

mundo, mas para nada. 

 

  Esse sentido de falha do ser é melhor explicitado na terceira estrutura 

imediata do Para-si: o valor. Sartre compreende que a contingência deve ser 

pensada em sua relação com o Cogito, pois a consciência não é algo que se 

acrescente ao Para-si. Por outro lado, sabemos que a revelação do nada dá-se na 

interioridade do próprio Cogito existencial. O Para-si se determina perpetuamente 

e o processo autofundante realiza-se a partir do Em-si e, simultaneamente, contra 

o Em-si. Porque o Para-si é consciência e sua transcendência está na 

incompletude.  
 

  Em decorrência disso, o valor só pode manifestar-se de modo 

contingente, como relação externa, a qual só pode ser estabelecida pelo 

testemunho de uma realidade humana. Mas,  para Sartre, “há um tipo de negação 

que se estabelece numa relação interna entre o que se nega e aquilo ao qual isso 

é negado”16, que infesta o ser e constitui em seu ser o ser ao qual nega, 

conjuntamente como o ser negado que é a falta e que se manifesta: “É 

unicamente no mundo humano que pode haver falta”17. O Para-si fundamenta-se 

a si como falta de ser, está determinado no seu ser por um ser que não é ele. A 

negação exprime-se pela falta. Em Sartre, essa falta é complexa, porque é uma 

falta que pressupõe uma trindade: “Aquilo que falta, ou o faltante (le manquant), 

aquilo ao qual falta o que falta, ou o existente; e uma totalidade que foi 

desagregada pela falta e seria restaurada pela síntese entre o faltante e o 

existente: o faltado (le manqué)”.18 

 

                                                           
16 SARTRE, SN, p. 136. 
17 SARTRE, SN, p. 136. 
18 SARTRE, SN, p. 136. 
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  A realidade humana existe inicialmente como falta e em vinculação 

imediata com o que lhe falta; o acontecimento pelo o qual a realidade humana 

surge como presença no mundo reflete a captação de si enquanto sua própria 

falta. Eis a origem da transcendência: a realidade humana transcende rumo aquilo 

que lhe falta, “transcende-se rumo ao ser particular que ela seria caso fosse o que 

é”.19 O ser, rumo ao qual a realidade humana transcende, se acha em seu próprio 

âmago, pois ele surge no ser como perpetuamente impregnada por uma 

presença, que, precisamente, é falta. O valor é afetado por esse duplo caráter: de 

ser incondicionalmente e de não ser. O valor parece incaptável, mas é pela 

realidade humana que o valor aparece no mundo:  

“O valor tem por sentido ser aquilo rumo ao qual um ser transcende seu 
ser: todo ato valorizado é arrancamento do próprio ser rumo a ... Sendo 
sempre em qualquer parte o para-além de todos os transcenderes, o 
valor pode ser considerado a unidade incondicionada de todos os 
transcenderes do ser”.20  

 

  O ser do valor enquanto valor é o ser daquilo que não tem ser. Assim, o 

valor significa o ser que eu não sou, mas tenho que me fazer ser. 

Conseqüentemente, por um lado, o Para-si procura o ser do valor como se 

buscasse seu fundamento e, por outro lado, tal busca revela-se inútil visto que o 

valor não é. É importante ressaltar que dessa ambigüidade brota um ato positivo 

para a realidade humana: o valor como liberdade. Para Sartre,  

“o valor impregna o ser na medida em que este se fundamenta e não na 
medida em que ele é: impregna a liberdade. Significa que a relação 
entre o valor e Para-si é de natureza muito particular:  o valor é o ser 
que há de ser enquanto fundamento de seu nada ser. E, se o Para-si há 
de ser este ser (...) é porque se faz ser em seu ser, como tendo de ser 
este ser”. 21 

 

  Constata-se que o ser para o valor é total contingência, “no sentido de 

que nada faz existir o valor, salvo a liberdade”.22 A exigência que ocorre com o 
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valor, também ocorre com o possível: “há a maior dificuldade em compreender 

seu ser, posto que é dado como anterior ao ser do qual é possibilidade pura e, no 

entanto, pelo menos enquanto possível, necessita de um ser”.23 Com o possível 

aparece um inusitado aspecto de nadificação do Em-si em Para-si. Sartre 

compreende o possível, não como possibilidade, mas sim, como o que se 

possibiliza. O possível é a falta, ou seja, é aquilo que falta ao Para-si para ser si 

mesmo. O possível surge, simultaneamente, como o Para-si, da descompressão 

do ser. O possível é a falta do Para-si e uma falta que o constitui: “O possível tem 

o ser de uma falta, e, como tal, falta-lhe ser. O possível não é, o possível se 

possibiliza; na exata medida em que o Para-si se faz ser, o Possível determina 

por esboço esquemático de uma ubiquação de nada que o Para-si está além de 

si”.24 A concepção do possível se insere num contexto que vislumbra duas 

direções. De um lado, o possível indica que a realidade humana é opção em 

relação ao ser, embora, sendo nada, permanece separada daquilo pelo qual opta. 

E, de outro lado, para que haja o possível faz-se necessário que a realidade 

humana seja outra coisa que não ela mesma, isto é, que seja a abertura a um 

mundo do qual o homem se conserva separado. Na encruzilhada dessas direções 

o Para-si se constitui em problema para seu próprio ser, ou seja,  

“É falta de ... para... . Assim o faltante surge no processo de 
transcendência e se determina por um retorno ao existente a partir do 
faltado. O faltante assim definido é transcendente e complementar com 
relação ao existente. Portanto, ambos são da mesma natureza: (...) o 
que falta ao Para-si  para se integrar ao si é Para-si (...) Mas o para si 
faltante é um Para-si que eu sou. (...) a relação transcendente original 
ao Para-si como o si esboça o projeto de identificação do Para-si com 
um Para-si ausente que ele é e que lhe falta”.25  

   

  Ora, se o homem se projeta para fora de si, mas o sentido permanece 

inalcansável, veda-se qualquer tentativa de reduzir o possível a uma mera 

representação subjetivista. Para que haja possível é preciso que a realidade 

humana, enquanto é ela mesma, seja diferente dela, uma vez que o Em-si não 
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pode “ter” possíveis e só o Para-si está continuamente a escapar-se para  além 

do Em-si. A relação do Em-si com o possível é de fuga de si em direção a... . O 

Para-si sustenta a nadificação determinando-se a si como carência do ser. Isto 

significa que o Para-si se determina em seu ser por um ser que ele não é. O 

sentido de falha de ser torna-se mais evidente, como privação, quando Sartre 

afirma que a realidade humana é a perpétua procura de uma coincidência consigo 

que nunca é alcançada:  

“O que se deve notar é que o Para-si está separado da Presença a si 
que lhe falta e é seu possível próprio, separado em certo sentido por 
Nada e, em outro, pela totalidade do existente no mundo, na medida em 
que o Para-si faltante (ou possível) é Para-si enquanto presença a certo 
estado do mundo. Nesse sentido, o ser para além do qual o Para-si 
projeta a coincidência com o si é o mundo, ou distância de ser infinita 
para além da qual o homem deve encontrar seu possível”.26  

 

  O possível como falta não se reduz à realidade objetiva ou subjetiva e 

nem há mundo dos possíveis exterior ou superior ao ser. O possível não é nada, 

se não for o possível de um existente que sustenta no seu ser o não-ser do seu 

estado futuro. Diante do exposto, observa-se que o ser do possível é uma falta e, 

como tal, falta-lhe ser; como, também, observa-se que aí está embutido a origem 

do tempo como possível, o qual é temporalizado. 
 

  O Para-si está distante do seu próprio possível ao ser cindido pelo 

Nada. Porém, este Nada interposto constitui a totalidade do que existe no mundo, 

porquanto o Para-si como falta ou possível é, como tal, presença no mundo. 

Assim sendo, o mundo é o ser pelo o qual o homem se lança incessantemente a 

fim de coincidir com o seu possível. A esta relação do Para-si com o possível que 

é ele, Sartre, denomina de circuito de ipseidade. A ipseidade é um circuito só 

compreensível a partir da intencionalidade da consciência: “Sem mundo não há 

ipseidade nem pessoa; sem a ipseidade, sem a pessoa não há mundo”.27 
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  Mas, para Sartre, toda análise das estruturas imediatas do Para-si 

culmina com o circuito de ipseidade ou o problema do ego e a sua relação com o 

mundo. Daí a indagação: o que é ipseidade (pessoa) e o que é mundo? Ipseidade 

é a revelação do individual, portanto, não coincide com uma suposta aparição do 

Ego transcendental: “O Ego aparece à consciência como Em-si transcendente, 

um existente do mundo humano, e não como da consciência”.28 Daí porque o 

fundamento da ipseidade, longe de ser a ilusão substancialista do eu, reside no 

circuito que envolve pessoa e mundo. Conseqüentemente, “a ipseidade 

representa um grau de nadificação mais avançado que a pura presença a si do 

cógito pré-reflexivo, no sentido de que o possível que sou não é pura presença ao 

Para-si, como reflexo-refletidor e sim presença-ausência”.29 

 

  O mundo é, assim, aquilo a partir do qual a realidade humana se faz 

anunciar o que é. O mundo é o obstáculo que o eu deve ultrapassar para se 

reencontrar como sendo o que é sob a forma de ter de ser, isto é, “o mundo é 

meu por natureza, na medida em que é correlato Em-si do nada, ou seja, do 

obstáculo necessário para além do qual me reencontro com o que sou sob a 

forma de ‘ter de sê-lo’ ”.30  

 

  O que Sartre inova nesse debate da ipseidade (pessoa) e mundo? Ele 

recoloca a questão da ipseidade como circuito e a compreende a partir da 

intencionalidade, o que gesta uma nova posição relacional da consciência. Para 

Sartre, é a consciência em sua ipseidade fundamental que permite a aparição do 

Ego (Eu) como fenômeno transcendente da ipseidade e o mundo corresponde à 

totalidade do existente, atravessada pelo circuito de ipseidade, ou seja, pelo Para-

si em busca de um possível que, escapando-se-lhe sempre, reduz 

incessantemente o si ao Para-si. A Consciência é pessoal porque é uma reflexão 

sobre si. Como tal faz-se Para-si a presença a si ao passo que o Ego vem a ser, 

para a consciência, a marca distintiva da sua personalidade. A consciência 
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apreende o possível que a constitui como presença-ausência e não como 

consciência presente ou posicionada. Mas o que a consciência pretende? “O que 

a consciência busca frente ao mundo é a coincidência com o Para-si que sou e 

que é consciência do mundo”.31 O mundo pertence à pessoa porque está 

infestado por possíveis e a consciência de cada um desses possíveis é um 

possível (de) si: “Esses possíveis, enquanto tais, é que conferem ao mundo sua 

unidade e seu sentido de mundo”.32 

 

  Após a apresentação das cinco estruturas imediatas do Para-si, a 

pergunta que se coloca é: o que este estudo conseguiu expressar? O objetivo 

sartreano consistia em esclarecer ontologicamente a tessitura da consciência, 

cujo núcleo é o Para-si, que é o que não é e não é o que é. As estruturas do Para-

si são denominadas imediatas, porque concernem à elucidação da subjetividade 

compreendida em si mesma. Analisar o Para-si, enquanto subjetividade, é 

apresentar a sua compreensão como presença a si e como presença que 

transcende. A tentativa de entender a subjetividade como presença a si nos 

conduz a pensar sua transcendência. O Para-si se manifesta numa situação de 

contraposição representada do seguinte modo: o Para-si é em si, mas não é o 

ser; o Para-si é outro que não si, todavia é ser. Portanto, as estruturas do Para-si 

são constitutivas da subjetividade enquanto presença e transcendência, o que 

amplia e, ao mesmo tempo, restringe a consciência, porque o que Sartre leva em 

consideração é o fato de o Para-si ser compreendido através de duas vertentes 

contrapostas: aquilo que o Para-si é em si mesmo e não é ser; o Para-si é um 

outro que não ele mesmo. 

 

  O que constitui o elo intermediário entre as estruturas imediatas do 

Para-si e a sua transcendência é a temporalidade33. Mas o que é a temporalidade 

para Sartre? A fim de responder a essa questão, Sartre reflete sobre o conceito 

de tempo que se funda na relação causal, cujo processo flui do passado para o 
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presente até o futuro. Ele se posiciona contra essa compreensão do tempo como 

sucessão e sugere uma temporalidade global. 

 

  Em Sartre, o tempo é visto como impulso único e não multiplicidade de 

instantes, ou seja, a estrutura ordenada de passado, presente, futuro não deve 

ser encarada como data ou como uma série infinita de “agoras”, e sim como uma 

síntese original:  

“Vamos deparar antes de tudo com esse paradoxo: o passado não é 
mais, o futuro não é ainda; quanto ao presente instantâneo, todos 
sabem que não existe: é o limite de uma divisão infinita, como ponto 
sem dimensão. Assim, toda a série se aniquila, e duplamente, já que o 
‘agora’ futuro, por exemplo, é um nada enquanto futuro e se realizará 
em nada quando passar ao estado de ‘agora’ presente”.34  

  Diante dessa perspectiva, Sartre sugere um método que possa elucidar 

o tempo, não como uma ordem necessária e sim com a possibilidade de muitas 

ordens, incluindo aí uma descrição fenomenológica das dimensões temporais: “O 

único método possível para estudar a temporalidade é abordá-la como uma 

totalidade que domina suas estruturas secundárias e lhes confere significação”.35 

 

  Para ele, o tempo não pode ser uma justaposição do antes e do depois, 

mas sim uma organização tal que esse depois se torne um antes, ou seja, o 

presente torne-se passado e o futuro torne-se futuro-passado. Então, em que 

reside a origem do tempo? No nada. E como se realiza esse processo de 

temporalidade? Numa descrição fenomenológica das dimensões temporais. 

Assim, para o homem, só pode existir um passado (memória), porque apenas há 

passado para o Para-si: “Somente para a realidade humana é manifesta a 

existência de um passado, porque ficou estabelecido que ela tem-de-ser o que é. 

É pelo Para-si que o passado chega ao mundo, porque seu ‘Eu sou’ existe sob a 

forma de um ‘Eu me sou’ ”.36 De algum modo, eu sou o meu passado, porque se 

assim não fosse, o meu passado não existiria de forma alguma, nem para mim e 
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nem para os demais. Isso implica que meu passado só existe para mim, não que 

eu lhe dê o ser ao representá-lo a mim mesmo, mas porque é por mim, enquanto 

o meu passado, que ele entra no mundo, podendo eu representá-lo a mim mesmo 

a partir do meu ser-no-mundo. 

 

  O meu passado é Em-si, determinado, é o que eu forçosamente sou. 

Mas o meu passado que tenho-de-ser, por natureza, difere dos meus possíveis, 

os quais assumo a responsabilidade total:  

“Conservamos continuamente a possibilidade de modificar a 
significação do passado, na medida em que este é um  ex-presente que 
teve um futuro. Mas do conteúdo do passado enquanto tal, nada posso 
subtrair e a ele nada posso adicionar. Em outros termos, o passado que 
eu era é o que é, é um Em-si como as coisas do mundo. E a relação de 
ser que tenho de sustentar com o passado é uma relação do tipo do 
Em-si, ou seja, de identificação consigo mesmo”.37  

 

  O meu passado é tudo aquilo que eu sou no modo de ser-Em-si, mas 

tudo que eu sou fica para atrás e me apreendo colocando-me à distância, 

ultrapassando-me. Sartre compreende que o “passado é Em-si e o presente é 

Para-si”.38 O sentido do presente é a presença a..., é uma presença ao ser, 

porquanto presença ao ser e Para-si surgem conjuntamente. A que se faz 

presença ao Para-si? A presença ao para-si é aquilo pelo o qual há uma 

totalidade de ser-Em-si: “O Para-si é presença a todo ser-Em-si. Os seres se 

revelam como co-presentes em um mundo onde o Para-si os une”.39 Isso implica 

que o Para-si é o ser pelo qual o presente entra no mundo e, simultaneamente, 

essa presença do Para-si no ser significa que o Para-si se testemunha a si como 

não sendo esse ser em que está presente. Portanto, o presente é facticidade e é 

fugidio. 

 

  Todavia, não é suficiente compreender o presente como presença  

aniquilante do para-si no ser-Em-si; faz-se mister dizer que o presente foi seu 
                                                           
37 SARTRE, SN, p. 169. 
38 SARTRE, SN, p. 174. 



 46

passado e, adiante, ele será o seu futuro, quer dizer: “Enquanto o presente não é 

o que é (passado) e é o que não é (futuro). É fuga fora do ser co-presente e do 

ser que era, rumo ao ser que será. Eis-nos remetido ao futuro”.40 

 

  O futuro não é um “agora” que ainda não é, porque essa concepção 

faria do futuro um Em-si e o tempo reduzir-se-ia à justaposição de estados e 

coisas. O futuro é possível, é tudo que está para lá do ser: “O futuro é o que eu 

tenho-de-ser, na medida que posso não-sê-lo”.41 O futuro é aquilo mediante o 

qual escapa o Para-si que eu sou, e quem escapa sou eu mesmo. É o eu que se 

projeta para o futuro, para nele se fazer coincidir com o que me falta e ser o que 

sou. Daí porque “o futuro não é, o futuro se possibiliza (possibilise). Futuro é a 

continua possibilização (possibilisation) dos Possíveis como sentido do Para-si 

presente, na medida em que esse sentido é problemático e escapa radicalmente, 

como tal, ao Para-si presente”.42 

 

  O Para-si é futuro, pois é arremesso. Todavia, esse projetar é 

concomitante, necessário e irrealizável, pois o futuro do Para-si é sempre futuro-

passado, um futuro impossível de atingir que penetra no passado, ao mesmo 

tempo que “se futuriza” ou “se possibiliza”. A separação se elucida pela força 

nadificadora inerente ao Para-si. Conseqüentemente, pode-se afirmar que a 

temporalidade não é e o Para-si se temporaliza ao existir. Sartre esclarece que  

“o futuro assim descrito não corresponde a uma série homogênea e 
cronologicamente ordenada de instantes por-vir. De certo, há uma 
hierarquia de meus possíveis. Mas esta hierarquia não corresponde à 
ordem da temporalidade universal tal como se estabelecerá sobre as 
bases da temporalidade original”.43  

 

  Nessa temporalidade44 somos temporalização e  
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“há também lacunas na série de minhas possibilidades. Na ordem do 
conhecimento, as lacunas serão preenchidas pela constituição de um 
tempo homogêneo e sem falhas; na ordem da ação pela vontade, ou 
seja, pela eleição racional e tematizadora, em função de minhas 
possibilidades, de possibilidades que não são e jamais serão minhas 
possibilidades e que irei realizar à maneira da total indiferença para 
alcançar um possível que sou”.45 

 

  Nessa concepção de temporalidade inaugura-se todo um mundo de 

vivências. Portanto, para Sartre, no tempo há passagem percebida pelo homem e 

não há necessariamente passagem do tempo para as coisas. A temporalidade é 

uma estrutura interna da consciência. Essa idéia nos permite indagar sobre o 

fundamento estrutural-ontológico da temporalidade. O tempo da consciência é a 

realidade humana que se temporaliza como totalidade e como inacabamento. 

   

  Nessa totalidade, constantemente procurada e jamais realizada, 

penetra o nada, sob a forma de tempo, a fim de a destotalizar, isto é, de dispersar 

o ser do Para-si nas dimensões do presente, futuro e passado. A realidade 

humana é uma totalidade que corre atrás de si, como tal, gestando a origem do 

tempo: enquanto se recusa, constitui o passado, enquanto ultrapassa a si mesma 

é futuro. A temporalidade temporaliza-se completamente como recusa do instante. 

 

  Na analise fenomenológica sartreana, a consciência intencional contém 

uma temporalidade ek-stática e possui uma dinâmica tridimensional. A 

consciência é intencional, o seu ser é ser para..., e compreende o passado como 

motivo, o presente como ação e o futuro como possível ou inacabamento 

perpétuo. Assim, a temporalidade designa o modo de ser da consciência, a qual é 

um ser quase-fora-de-si, donde deduz-se que, na consciência, ser é o mesmo que 

passar. 
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  “Estaticamente”, a temporalidade não pode ser concebida como um 

tempo universal, “não pode ser definida como ordem, cujo princípio ordenador não 

é  a relação antes-depois”,46 pois essa noção se restringe ao aspecto estritamente  

ordinal; por outro lado, “o tempo não é somente uma ordem fixa para uma 

multiplicidade determinada; observando melhor a temporalidade, diz Sartre, 

constatamos o fato da sucessão, ou seja, o fato de que tal depois se torna um 

antes, o presente se torna passado e o futuro se converte em  um futuro-

anterior”.47 Esse movimento se refere à dinâmica temporal. 

 

  A temporalização constitui um só todo com a consciência do curso ou 

da duração; todavia é possível que eu sinta correr o tempo, que eu me apreenda 

a mim mesmo como unidade de sucessão, ordem ou antes-depois e que, pela 

reflexão, faça dessa duração uma espécie de objeto do conhecimento. A reflexão 

revela que o Para-si é consciente de si. Assim, a reflexão mostra que o Para-si, 

que quer fundamentar-se no ser, não é senão fundamento do seu próprio nada. 

Simultaneamente, a reflexão põe em evidência duas formas de temporalidade: a 

temporalidade original, a qual define a estrutura do Para-si como temporalização 

ou historicidade e a temporalidade psíquica, que é uma série concreta de unidade 

ou fatos psíquicos que se sucedem à determinação das coisas. 

 

  Mas, qual o ser dessa reflexão? Sartre vai chamar a atenção para a 

distinção entre temporalidade original (ou consciência de reflexão ou a 

consciência que, volvendo-se sobre si, se apreende e se estabelece como 

consciência em ato explícito e exercido) e a temporalidade psíquica (ou da 

consciência que trata da natureza e dos direitos da reflexão que encontro, assim 

que me apreendo durando). Sartre explicita: 

“A temporalidade psíquica, evidentemente derivada, não pode proceder 
diretamente da temporalidade original, a qual nada mais constitui senão 
a si mesma. Quanto à temporalidade psíquica, é incapaz de se 
constituir, por ser apenas uma ordem sucessiva de fatos. Por outro lado, 
a temporalidade psíquica não poderia aparecer ao Para-si irrefletido, 
pura presença ek-stática ao mundo: revela-se à reflexão e a reflexão 
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deve constituí-la. Mas de que modo a reflexão poderia fazê-lo, sendo 
pura e simples descoberta da historicidade que é? É preciso distinguir 
aqui a reflexão pura da reflexão impura constituinte: ‘porque é a reflexão 
impura que constitui a sucessão dos fatos psíquicos, ou psiqué’ ”.48  

 

  A reflexão impura, própria da vida cotidiana, terá de envolver no Em-si, 

como estrutura fundamental, a reflexão pura. Porém, a reflexão pura só é possível 

por um processo de purificação. 

 

  O psiquismo, em sua manifestação, ao ser produzido pela reflexão 

impura engloba dois modos de ser contraditórios: de um lado, no objeto psíquico, 

a psiqué está já feita, portanto, se apresenta como totalidade acabada, num 

presente que conserva todo o passado e determina o futuro e, ao mesmo tempo, 

opondo-se a que tudo se reduza ao passado; por outro lado, a psiqué não pode 

existir senão sob o modo justaposto de sucessivos “agoras”, em que cada um 

desses instantes fixa-se no Em-si isolado e independente. Para fugir a esta 

contradição, a consciência torna-se uma espécie de ser virtual, ou ainda de um 

alinhamento de agoras sucessivos, no perpétuo ultrapassar do Para-si em direção 

a um Em-si  impossível de atingir. 

 

  Como sabemos, o Para-si se define como um ser que deve ser o seu 

ser e a reflexão é um tipo de ser que o Para-si é para ser a si mesmo o que ele 

não é. Portanto, o significado da reflexão é o seu ser-para e nesse “para” está a 

força motivadora de uma reflexão impura, que consegue objetivar todo o 

complexo mundo psíquico que infesta a temporalidade. Pela reflexão impura, o 

Para-si tenta projetar-se como Em-si, buscando dar determinação ao ser que ele 

não é. Entretanto, tal esboço revela-se ilusório e se desfaz desde que se proceda 

uma purificação da reflexão impura. 

 

  Nessa mesma perspectiva, o tempo psíquico, como objetivação Em-si 

da temporalidade, fornece o esboçar de um fora que é virtual, mas ao qual o ser-
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para-outro virá a dar-lhe a realidade que ainda não tem. A reflexão impura é uma 

dimensão essencial do Para-si, já que o Para-si tende a tornar-se exterior a si 

mesmo, captar-se como objetividade. Todavia, o Para-si é constitutivamente 

transcendência, já que ele é o que não é e não é o que é. A transcendência é o 

ato que se estabelece numa reflexão, sem que essa signifique unidade de seus 

termos, embora garantindo, com a própria relação, a alteridade deles. Portanto, a 

relação original do ser não pode consistir numa relação acidental de duas 

substâncias originais distintas e separadas, pois deve ser necessariamente 

constitutiva da estrutura dos próprios seres. 

 

  Com base nesses pressupostos, Sartre indaga: “Qual a relação original 

entre a realidade humana e o ser dos fenômenos, ou ser-Em-si?”.49 O que ele se 

propõe a pensar é: qual a relação entre consciência (ser-Para-si) e o ser dos 

fenômenos (ser-Em-si) ou, sendo o Em-si aquilo que é, como e porque o Para-si 

tem de ser em seu ser conhecimento do Em-si? E o que é o conhecimento em 

geral? 

   

  Sartre é adepto da concepção de que “só existe conhecimento 

intuitivo”,50  compreendendo que intuição não é a presença da coisa, mas, sim, “a 

presença da consciência à coisa”,51 invertendo a formulação vulgar do problema e 

retornando a intencionalidade na sua dimensão ontológica. Para a realização de 

tal empresa, ele inicia esclarecendo a natureza e o sentido dessa presença da 

consciência à coisa. O Para-si é originariamente transcendência.52 A novidade 

consiste em saber qual a relação original da realidade humana (Para-si) com o ser 

dos fenômenos (ser-Em-si). 

   

  Vimos que, em Sartre, o ser do fenômeno reflete a plenitude de um Em-

si que é o que é, permanece confinado na sua própria completude, pois o Em-si 
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só se refere a si próprio e desconhece qualquer modalidade de relação. Ao passo 

que o Para-si só pode existir como consciência de ..., isto é, como um ser que não 

é ele e que a si mesmo se qualifica como não sendo esse ser. 

Conseqüentemente, o problema da relação passa a ser prerrogativa 

exclusivamente da condição humana: “O Para-si é um ser, para o qual, em seu 

próprio ser, está em questão o seu ser, enquanto este ser é essencialmente um 

certo modo de não ser um ser que, ao mesmo tempo ele posiciona como outro 

que não si mesmo”.53 A questão de fundo aqui é a do conhecimento que aparece 

como modo de ser: “O conhecimento não é uma relação estabelecida a posteriori 

entre dois seres, nem uma atividade de um desses seres, nem uma qualidade, 

propriedade ou virtude. É o próprio ser enquanto presença a ..., ou seja, enquanto 

tem-de-ser seu ser, fazendo-se não ser certo ser ao qual está presente”.54 Tal 

presença não pode ser atribuída ao Em-si (uma vez que o Em-si não se faz 

presença a nada) e sim unicamente ao Para-si, que é a presença privilegiada da 

consciência humana. 

 

  Todavia, essa é constituída originalmente como transcendência, 

entendida por Sartre como negação.55 A transcendência só se faz possível a partir 

de uma negação original,  que desvela o Em-si. Faz-se mister compreender como 

Sartre trata a negação: “Convém destinguir dois tipos de negação: a externa e a 

interna”.56 A negação externa é aquela pela qual uma testemunha diferencia dois 

objetos (por exemplo: este lápis não é tinteiro), evidentemente que o fundamento 

dessa negação não está nem no lápis nem no tinteiro, pois ambos os objetos são 

o que são e isso é tudo. Já na negação interna, a própria negação influi na 

estrutura do real (ao afirmar que não sou bonita, não me limito a negar-me, mas 

nego a totalidade positiva de meu ser), de tal modo que o ser negado, através da 

ausência, vem qualificado estruturalmente. Ora, esta negação interna não pode 
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encontrar-se no Em-si e, assim, só poderá pertencer ao Para-si, cujo ser é 

determinado por outro ser que não é ele. 

 

  A intencionalidade é consciência de algo e não de uma imagem ou de 

um signo de algo que lhe é exterior. A intencionalidade é o processo pelo  qual a 

consciência nos apresenta objetos e não os re-presenta para nós. A consciência 

está sempre direcionada a um objeto, a fim de verificar quais as sínteses que se 

encontram na origem de suas manifestações. Assim, temos consciência de um 

mundo, a despeito da variedade de perspectivas que possamos ter sobre ele. 

Enquanto na experiência efetiva existe um fluxo permanente de manifestações de 

objetos, a capacidade sintética da consciência faz com que, apesar dessa 

multiplicidade de fenômenos, tenhamos consciência de um objeto uno e idêntico.  

 

  A consciência se revela na medida em que revela o mundo. A 

consciência não se revela diretamente a si, pois a consciência é Para-si. É 

importante observar que existem dois tipos de ser-consciências: consciência e 

objeto de consciência. O objeto de consciência pode ser percebido e tem 

existência objetiva. Todavia, a consciência que percebe e se percebe 

precisamente porque percebe outras coisas, não tem existência Em-si, mas sim 

Para-si. A experiência de perceber e pensar os objetos não são da mesma 

natureza da experiência da consciência, a não ser que se tome a consciência 

como corpo ou aparelho perceptivo. Mas aí estaria pensando a consciência no 

mesmo plano em que se pensa os objetos Em-si, o que não corresponde ao 

verdadeiro Eu. Por isso, a maneira pela qual eu existo é diferente da forma pela 

qual os objetos existem, uma vez que a consciência, enquanto subjetividade é 

esse nada que busca ser. 

 

  Daí porque, em Sartre, “conhecer é realizar”,57 tanto no sentido 

gnoseológico como ontológico: “Conhecer é fazer que haja ser tendo-de-ser a 
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negação refletida desse ser”.58 O processo do conhecimento deve ser entendido 

como presença a... e infestado de ausência de.... O conhecimento como presença 

do Em-si ao Para-si não é nem contínuo nem imediato ao ser e nem descontínuo 

e mediato, mas um nada. A presença implica uma negação radical como 

presença  àquilo  que  não  é.  A  negação  vem  ao  mundo pelo Para-si. Por isso, 

 intencionalidade só é possível a partir do nada original.  E essa negatividade 

atinge o conceito de mundo na medida em que o mundo aparece justamente 

como aquilo que faz com que o Para-si anuncie a si próprio como totalidade, 

enquanto modo de ser da destotalização. Evidentemente que isso não atinge nem 

modifica a estrutura do ser. O que é importante ressaltar é a natureza do 

conhecimento e o que se conhece: o mundo, ou seja, a realidade humana se 

impõe como negação radical mediante a qual o mundo se desvela. Portanto, a 

realidade humana desvela o ser como mundo e esse mundo surge como a 

possibilidade que o Para-si tem de ser sem poder sê-lo. Então, a presença 

aparece infestada de ausência. 

 

  Para Sartre, a realidade do mundo se revela ambígua:  

“o mundo manifesta-se ao mesmo tempo como totalidade sintética e 
coleção puramente aditiva de todos os ‘istos’. Com efeito, na medida em 
que o mundo é totalidade que se desvela como aquilo sobre o qual o 
Para-si tem-de-ser radicalmente seu próprio nada, o mundo se oferece 
como sincretismo indiferentista. Mas, na medida em que esta 
modificação radical está sempre para-além de uma modificação 
concreta e presente, o mundo parece sempre prestes a abrir-se como 
uma caixa para deixar aparecer um ou vários ‘istos’ que já eram – no 
âmago de indiferenciação do fundo – aquilo que são agora como forma 
diferenciada”.59  

 

  Sendo a totalidade destotalizada, o mundo aparece como totalidade 

evanescente, o que implica a não constituição de síntese real, mas sim a limitação 

ideal, na qual a negatividade possibilita a manifestação da coisa. Tal concepção 

do mundo é que permite a Sartre de pensar o espaço: “É justamente esta 

evanescência da totalidade em coleção, do contínuo em descontínuo, que 
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denominamos espaço. O espaço não poderia ser um ser. É uma relação móvel 

entre seres que não tem qualquer relação entre si”.60Como o Em-si é uma 

realidade totalmente hermética, torna-se impossível admitir um contínuo que 

relacione um Em-si aos demais. Por isso também o espaço vem ao mundo pelo 

Para-si, ou seja, “o ser especializador é o Para-si enquanto co-presente ao todo e 

a isto; o espaço não é o mundo, mas a instabilidade do mundo, captado como 

totalidade, enquanto pode sempre desagregar-se em multiplicidade externa”.61 O 

espaço se configura como idealidade do fundo que se pode desagregar em 

formas: não é nem contínuo e nem descontínuo, mas, sim, a passagem 

permanente de um ao outro. Nas palavras de Sartre, “seria inútil conceber o 

espaço como uma forma imposta aos fenômenos pela estrutura a priori de nossa 

sensibilidade: o espaço não poderá ser uma forma, porque é nada”.62 O espaço é 

uma relação puramente externa no fundo mundano e surge pela desagregação 

desse fundo em multiplicidade de formas. O espaço deve ser entendido como o 

lugar que a coisa ocupa em relação ao fundo. 

 

  Dentro do mundo, os objetos, encarados como isso e aquilo, emergem 

como coisas, as quais contêm qualidade, quantidade, potencialidade e 

utensilidade. E a realidade humana é pura negação e está sempre além daquilo 

que ela é, perpétua fuga de si para um mundo futuro e sob a totalidade das suas 

possibilidades e utensílios. O Para-si nada acrescenta ao Em-si, o ser me cerca 

por todos os lados, mas dele permaneço separado por um nada e um nada que 

não pode ser transposto. Assim, o Para-si é presença imediata ao ser e, 

simultaneamente, há uma distância infinita entre o Para-si e o ser. O mundo 

também se constitui dessa ambigüidade radical: “Encontro-me por toda parte 

entre mim mesmo e o ser, como um nada que não é o ser”.63 Por isso, em 

definitivo o “mundo é humano”.64 E o conhecimento é algo estritamente humano. 

Tudo está por fazer: a realidade humana, o mundo, o conhecimento serão o futuro 
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que o homem puder constituir. Não se trata de cepticismo nem de relativismo, 

pois o conhecimento nos coloca em presença do real e da verdade, mas esta 

permanece estritamente humana. 

 

2.2. As atividades existenciais humanas: Liberdade e Responsabilidade 
imbricadas na ação, na situação e na autonomia de escolha 

 
  Sartre expõe na quarta parte,65 suas idéias acerca da ação em geral e 

das relações essenciais entre TER, FAZER e SER, categorias cardeais da 

realidade humana. O questionamento basilar desse estudo é: “O valor supremo 

da atividade humana é um fazer ou um ser ou será um ter?”.66 Essa preocupação 

é procedente, uma vez que o Para-si tem aparecido como atividade que busca um 

Em-si  inatingível, mas que, ao mesmo tempo, pretende coincidir com este. 

Todavia, o Para-si ocorre no mundo e, como tal, é um ato que contém numerosas 

noções subordinadas; é um agir que está constantemente a modificar a 

configuração do mundo, “agir é modificar a figura do mundo”,67 mas não se limita 

a essa tarefa, “convém observar, antes de tudo, que uma ação é por principio 

intencional”68. O poder nadificante do Para-si reveste a ação humana de uma 

nova perspectiva, pois dizer que a ação se determina pelo nada é o mesmo que 

enunciar a sua radical indeterminação, ou ainda, que o homem não se encontra 

totalmente fixado em seu mundo, mas está nele dinamicamente.   

 

  Para explicitar a ação precisamos compreender sua primeira condição: 

a liberdade.69 Para Sartre, o homem é livre em seu próprio ser. Tal como a 

consciência, a ação humana se processa como se sofresse de um nada secreto, 

ou seja, a ação implica necessariamente em negatividade. É justamente o nada, 

presente no âmago do homem, que o constitui livre e que o abriga a fazer-se em 
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lugar de ser. Para o homem ser, é necessário escolher-se, fazer-se por uma 

escolha gratuita. O homem é livre precisamente porque não é, pois o que é não é 

livre. A ação implica necessariamente em negatividade, “com efeito, uma vez que 

atribuímos à consciência esse poder negativo com relação ao mundo e a si 

mesmo, uma vez que a nadificação faz parte integrante do posicionamento de um 

fim, é preciso reconhecer que a condição indispensável e fundamental de toda 

ação é a liberdade de ser atuante”.70 Daí porque a ação é uma escolha 

incondicionada e necessária. A conseqüência é fundar o sentido do seu ser-Para-

si  e do mundo.  

 

  Sartre rebate a concepção de liberdade como vontade71 e nos oferece a 

compreensão da liberdade como condição essencial do homem, mundanamente 

entendido, enquanto ser capaz de agir e não apenas querer. Ele afirma a 

liberdade radical da realidade humana. Para o homem se fazer por uma escolha é 

mister abandonar qualquer modalidade de determinismo e buscar uma liberdade 

original. Para compreender a liberdade do ponto de vista de Sartre será 

necessário esclarecer a inserção do motivo na estrutura: motivo, móbeis e fim, 

bem como a estrutura da temporalidade para descrever a ação.  

 

  Sem dúvida todo ato supõe motivos (isto é, a intenção ou a razão que 

justifica o ato), móbeis (é subjetivo e traduz um impulso dos desejos, das 

emoções e das posições) e o fim (que é o projeto). Esses três aspectos são 

inseparáveis de uma consciência vivente e livre, lançando-se para as suas 

possibilidades. Se a condição fundamental do ato é a liberdade, faz-se necessário 

descrever com maior precisão a liberdade: “Mas deparamos logo com uma séria 

dificuldade: descrever, comumente, é uma atividade de explicação visando as 

estruturas de uma essência singular. Mas a liberdade não tem essência  (...). A 

liberdade faz-se ato, e geralmente alcançamo-la através do ato que ela organiza 
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com os motivos, os móbeis e os fins que esse ato encerra”.72 Isso implica em 

situar a ação em seu contexto, compreender as circunstâncias em que a realidade 

humana se constitui, bem como gesta a possibilidade de poder haver descrição 

que não vise a essência e sim o próprio existente.  

 

  Vislumbra-se, assim, a estreita ligação entre ação e tempo em Sartre. A 

temporalidade é uma estrutura interna da consciência, ou seja, é o homem um 

ser-possível que está sob o signo permanente do “ainda não”. O tempo é fluxo 

contínuo que vem do futuro e não do passado, porque é a possibilidade que 

designa a ação. A ação é sempre ultrapassamento do dado em direção a um fim. 

O motivo não produz o fim (tal como a causa o seu efeito), mas o fim vem ao 

mundo pelo homem, isto é, pela intenção da consciência; o objeto não produz 

finalidade, mas a intenção é que visa a um fim e faz do dado um motivo a partir 

desse fim. É nesse duplo aspecto, positivo e negativo, que a fenomenologia 

existencial pode falar de liberdade humana. 

 

  Sartre indaga-se: como um motivo pode ser constituído como ação? Ou 

em outras palavras: se a liberdade faz-se ato, como descrever uma existência que 

se faz perpetuamente e nega-se a ser confinada em uma definição? Só se 

descreve o existente, o singular. Nosso autor, a respeito diz: 

“Com efeito, sou um existente que apreende sua liberdade através de 
seus atos; mas sou também um existente cuja existência individual e 
única temporaliza-se como liberdade. Como tal, sou necessariamente 
consciência (de) liberdade, posto que nada existe na consciência a não 
ser como consciência não-tética de existir. Assim, minha liberdade está 
perpetuamente em questão em meu ser; não se trata de uma qualidade 
sobreposta ou uma propriedade de minha natureza; é bem 
precisamente a leitura de meu ser”.73 

 

  Portanto, o Para-si é habitado pelo nada, que não pode ser e 

permanece condenado a se fazer, a escolher a si. O ser do homem reside na 

liberdade e esta se apoia em seu nada de ser. Por conseguinte, a liberdade revela 
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um sentido original e ontológico. “O homem não é si mesmo, mas presença a si 

(...). Assim, a liberdade não é um ser, é o ser do homem, ou seja, é seu nada de 

ser”.74 Ora, uma vez que ela jamais pode ser, pois é nadificação, também 

continuamente projeta-se ser.  

 

  Essas observações levam Sartre a novas descobertas, as quais 

descrevem a liberdade do Para-si em sua existência originaria. Todavia, ele 

ressalta que a liberdade requer algo dado; em primeiro lugar, a liberdade só se 

concebe como nadificação de algo dado e, na medida em que é negação interna 

e consciência, participa da necessidade que prescreve a consciência de ser 

consciência de alguma coisa. Além disso, “a liberdade é liberdade de escolher, 

mas não é liberdade de não escolher”.75 

 

  De fato, cada um dos meus atos é totalmente livre, mas não poderá ser 

imprevisível, pois é sempre e necessariamente a expressão de meu projeto e sob 

esse aspecto, as condições ontológicas da liberdade inauguram um novo terreno:  

Situação. Sartre passa a tratar da relação entre liberdade e facticidade, ou seja, 

das objeções que revelam os limites intransponíveis das situações de fato. 

 

  Para Sartre, o argumento empregado pelo senso comum contra a 

liberdade consiste em se fixar na impotência e no determinismo: “Bem mais do 

que parece ‘fazer-se’, o homem parece ‘ser feito’ pelo clima e a terra, a raça e a 

classe, a língua, a história da coletividade da qual participa, a hereditariedade, as 

circunstanciais individuais de sua infância, os hábitos adquiridos, os grandes e 

pequenos acontecimentos de sua vida”.76 Todavia, só pode haver Para-si 

comprometido em um mundo resistente. Excluída desse comprometimento, a 

liberdade perde seu sentido. 
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  O nosso autor comenta que “a discussão que opõe senso comum aos 

filósofos provém de um mal entendido: o conceito empírico e popular de 

‘liberdade’, produto de circunstancias históricas, políticas e morais, equivale à 

‘faculdade de obter os fins escolhidos’. O conceito técnico filosófico de liberdade, 

o único que consideramos aqui, significa somente “Autonomia de Escolha”.77 

Liberdade equivale ao fazer e se opõe aqui ao sonho ou desejo. O que isso 

significa? Que a liberdade é compreendida como surgimento, mas não significa 

que seja seu próprio fundamento. Vejamos: “Se ser livre significasse ser seu 

próprio fundamento seria necessário que a liberdade decidisse sobre a existência 

de seu ser”.78 Tal surgimento da liberdade se efetua pela dupla nadificação do ser 

que a liberdade é e do ser no meio do qual a liberdade é. Mas há outra 

perspectiva de análise: ‘a liberdade não é livre para não ser livre’, daí porque 

‘estamos condenados à liberdade’, essa é a sua facticidade; por outro lado, ‘a 

liberdade não é livre para não existir’, daí a impossibilidade de sua inexistência, é 

sua contingência. Como compreender a conexão entre essas duas estruturas?  

“A liberdade é um escapar a um comprometimento no ser, é nadificação 
de um ser que ela é. Não significa que a realidade humana existe 
primeiro para ser livre depois. ‘Depois’ e ‘Primeiro’ são termos criados 
pela própria liberdade. Simplesmente, o surgimento da liberdade se 
efetua pela dupla nadificação do ser que ela é e do ser no meio do qual 
ela é”.79 

 

  Afirmar o existir como o fato de a liberdade ou ter de ser um ser no meio 

do mundo são idéias similares e significa que “a liberdade é originariamente 

relação com o dado”.80 Todavia, o dado (em si) não entra de forma alguma na 

construção da liberdade, posto que o dado não é causa da liberdade, nem razão 

da liberdade, nem condição necessária da liberdade, nem matéria indispensável à 

liberdade; o dado “simplesmente é a pura contingência que a liberdade nega 

fazendo-se escolha”.81 É nesse sentido que a liberdade comporta a escolha entre 

os diversos possíveis e é jorro criador. Entretanto, há algo de irreconciliável entre 
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a liberdade da existência e o maciço das coisas: a recusa de se reconhecer marca 

o existente. Daí porque a liberdade anda junto com a má-fé. 

 

  Ora, esse ato de me escolher, perpetuamente retomado, não se pode 

distinguir de meu ser; é, concomitantemente, escolha de mim no mundo e 

descoberta do mundo e, como tal, nunca é deliberado, mas, ao contrário, é o 

fundamento de todas as deliberações. E, mais importante, escolha e consciência 

são uma e mesma coisa, pois a escolha quando é profunda identifica-se com a 

consciência que eu tenho de mim, ou seja, o eu se descobre como foco de 

sentido de si e do mundo. Toda liberdade está em situação e não há situação sem 

liberdade. Se a realidade humana se depara com obstáculos e resistências, esses 

só adquirem sentido através da livre escolha e do projeto de si. Sartre analisa 

vários exemplos: meu lugar, meu corpo, meu passado, minha posição, minha 

relação fundamental com o outro. O ponto comum dessas vivências é: somente a 

partir do poder nadificador é possível compreender como a situação aparece no 

ato livre. 

 

  Por outro lado, a consciência de meu escolher traduz-se, em mim, pelo 

duplo sentido da angústia e da responsabilidade: “o homem, estando condenado 

a ser livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro: é responsável pelo 

mundo e por si mesmo enquanto maneira de ser”.82 A minha escolha não se 

funda em nenhuma realidade anterior e sim no sentido para mim de meu ser e do 

mundo: “É assim, precisamente, que o Para-si se aprende na angústia, ou seja, 

como um ser que não é fundamento de seu ser, nem do ser do outro, nem dos 

Em-sis que formam o mundo, mas que é coagido a determinar o sentido do ser, 

nele e por toda parte fora dele”.83 

 

  Para Sartre, o homem é condenado a ser livre, é obrigado a ser 

responsável, vive a angústia de uma liberdade necessária e é responsável pelo 
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mundo e por si, posto que “todo acontecimento do mundo só pode revelar-se 

como ocasião (ocasião aproveitada, perdida, negligenciada, etc) ou (...) como 

uma oportunidade que aparece-nos como meio para realizar este ser que está em 

questão em nosso ser”.84 Tal é a condição do homem, que pode reagir 

escapando-se, recorrendo à má-fé ou se realiza na angústia dessa condição. A 

liberdade é o nada que ela encara passando a não ter remorsos, pesar ou culpa, 

e sim sendo mesmo essa liberdade, cujo ser se afirma no ato pelo qual eu a 

descubro. 

 

  Uma existência contingente é a existência que continuamente projeta 

ser. Portanto, em O ser e o nada, o Para-si é o ser que existe como testemunho 

de seu ser, fazendo-se anunciar o que é pelo possível que ele projeta ser e que 

toma o aspecto de valor. Na relação Ser e Fazer, tratada no primeiro capítulo da 

quarta parte da referida obra, a liberdade aparece como uma maneira de ser, a 

qual se exprime em e pela falta. Ao passo que o segundo capítulo trata da relação 

Fazer e Ter, ou seja, refere-se ao valor e à posse, do ponto de vista do Para-si 

como livre, ou do impulso pelo qual o homem se arroga a difundir o seu fim. O 

debate se impõe a partir do questionamento: Qual será o possível que o homem 

projeta ser? A psicologia empírica define como sendo o desejo e Sartre define 

como sendo o valor. Todavia, Sartre faz uma ressalva: trata-se do valor absoluto 

em direção a qual o homem se projeta. O Para-si só poderá se revelar numa 

psicanálise existencial, isto é, em algo que revela escolha original, que o homem 

opera ao determinar a sua posição no mundo. 

 

  É com base na opção do homem de ser desejo de ser que ele faz ou 

age e tem ou interroga a multiplicidade concreta das atitudes empíricas, 

decifrando o seu sentido ontológico e axiomático. Para efetivar essa empreitada é 

mister um método comparativo que se apóia no princípio do homem como um 

todo e não numa coleção: 
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“É por isso que um método especial deve ter por objetivo destacar esta 
significação fundamental que o projeto comporta e que não poderia ser 
senão o segredo individual de seu ser-no-mundo. Portanto, é sobretudo 
por uma comparação entre as diversas tendências empíricas de um 
sujeito que iremos tentar descobrir e destacar o ponto fundamental 
comum a todos – e não uma simples soma ou recomposição dessas 
tendências: em cada uma delas acha-se a pessoa na sua inteireza”.85 

 

  Partindo da vivência e da pesquisa da auto-descoberta, 

conseqüentemente, a escolha original do homem é o projeto-de-ser, pois “é 

impossível remontar-se mais além do ser, e não há diferença alguma entre projeto 

de ser, possível, valor e ser. O homem é fundamentalmente desejo de ser e a 

existência desse desejo não deve ser estabelecida por uma indução empírica; 

resulta de uma descrição a priori do ser do Para-si, posto que o desejo é falta”.86 

Que falta ao homem? Falta-lhe ser o seu próprio fundamento. Ora, a escolha 

original é o projeto-de-ser e ser, ou seja, o homem é desejo de ser, mas de ser 

seu próprio fundamento. Isso implica que o projeto do homem é ser Deus, mas  

“o desejo jamais é constituído por tal sentido, mas ao contrário, 
representa sempre uma invenção particular de seus fins (...). O desejo 
de ser sempre se realiza como desejo de maneira de ser. E esse desejo 
de maneira de ser, por sua vez, exprime-se como o sentido de miríades 
de desejos concretos que constituem a trama de nossa vida 
consciente”.87 

 

  A psicanálise existencial ao buscar descobrir e tomar consciência 

daquilo que o homem é reivindica como decisiva a intuição final do sujeito: “uma 

psicanálise existencial é um método destinado a elucidar com uma forma rigorosa 

e objetiva, a escolha subjetiva pela qual cada pessoa se faz pessoa, ou seja, faz-

se enunciar a si mesmo aquilo que ela é”.88 
 

  Aonde nos conduzirão as concepções de homem, liberdade e valor? A 

ontologia e a psicanálise existencial distinguem-se claramente, pois enquanto a 

ontologia fornece os fundamentos à psicanálise existencial e assume um caráter 

                                                           
85 SARTRE, SN, p. 690.  
86 SARTRE, SN, p. 692.   
87 SARTRE, SN, p. 693-694  
88 SARTRE, SN, p. 702. 
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universal, a psicanálise existencial desenvolve-se através de situações 

particulares e empíricas. Porém, a ontologia nos conduz até os limites da 

psicanálise existencial, pois onde a ontologia termina, a psicanálise existencial 

começa, já que é a análise ontológica que nos permite compreender a 

necessidade da psicanálise existencial para a realidade humana. Enquanto a 

ontologia nos permite determinar os fins últimos da realidade humana, suas 

possibilidades fundamentais e os valores que a infestam, a psicanálise existencial 

reivindica como decisiva a intuição do sujeito, através de um método que elucide 

a escolha subjetiva pela qual cada pessoa se faz pessoa, ou seja, faz-se anunciar 

a si mesmo como aquilo que ela é. Assim, complementarmente, a ontologia e a 

psicanálise existencial devem mostrar ao homem que ele é o ser para quem os 

valores existem e a liberdade é fomentada pelo nada que o habita. 

 

  Com efeito, por homem, Sartre entende a individualidade subjetiva; o 

valor brota da subjetividade e a liberdade é o único fundamento dos valores e que 

nada justifica adotar tal ou qual escala de valores. Do mesmo modo, não há uma 

natureza humana que determine o que o homem deve fazer, como também não 

há uma ordem pré-estabelecida de valores. Assim, o valor encontra sua origem no 

ato livre e indeterminado da escolha. A liberdade é compreendida como 

autonomia de escolha e escolher é inventar. Fica claro que essas concepções de 

homem, liberdade e valor nos alertam para a busca de um projeto original e de 

auto-reconhecimento que se desenvolve na ação e na consciência. 
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CAPÍTULO  3 – O SER-PARA-OUTRO: A ALTERIDADE 
 

 

  A reflexão sobre a alteridade revela o desejo de Sartre de elucidar a 

estrutura do ser-para-outro e encontrar um sentido para o existir-com-os-outros. O 

ponto de partida de Sartre é que a consciência, como ser Para-si, não está só: “A 

natureza do meu corpo me remete à existência do outro. Descubro com ele, para 

a realidade humana, outro modo de existência tão fundamental quanto ser-Para-

si, que denominaremos ser-Para-outro”.1 É importante compreender que a 

realidade eu-outro surge do movimento Para-si – Para-outro. Esse movimento 

refere-se precisamente à existência do próximo e às relações concretas que são 

estabelecidas com ele. A essa realidade humana, em seu próprio ser Para-si-

para-outro, Sartre na terceira parte de O ser e o nada, dirigirá sua atenção: 

“Descrevemos a realidade humana a partir das condutas negativas e do 
cogito. Seguindo esse fio condutor, descobrimos que a realidade 
humana é Para-si. Será tudo que é? Sem sair de nossa atitude de 
descrição reflexiva, 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”.2  

 

3.1  O para-outro como outra consciência apreendida no olhar 
 

  Na origem da questão acerca da existência do outro, Sartre afirma: “o 

outro é aquele que não é o que eu sou e que é o que eu não sou”.3 Portanto, esse 

não-ser indica um nada como elemento de separação entre o outro e eu, sendo 

esse nada o fundamento da relação: “Entre o outro e eu há um nada de 

                                                           
1SARTRE, SN, p. 286  
2SARTRE, SN, p. 289  
3SARTRE, SN, p. 300 
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separação. Esse nada não tem origem em mim ou no outro, nem em uma relação 

recíproca entre o outro e eu, mas ao contrário, é originalmente o fundamento de 

toda relação entre o outro e eu, enquanto ausência primeira de relação”.4 Não se 

trata de provar a existência do outro, pois o outro (ou seja, aquilo porque o outro é 

outro e não simplesmente um objeto) está absolutamente fora das minhas 

experiências: a consciência do outro me escapa totalmente. Portanto, é 

impossível conjecturar a existência de outro, apenas vivo-a no próprio ato pelo o 

qual eu sou para-mim, como sendo a de um ser que não sou eu. 

Conseqüentemente, essa negação condiciona qualquer afirmação de ser. A 

negação não é somente externa (como a que separa duas substâncias distintas: 

sujeito e objeto); a negação também é interna (pois liga dois termos que se 

estabelecem negando um ao outro: o eu descobre em mim aquele que não sou, 

portanto, eu constituo-me como não sendo outro, porque é uma negação que 

define o ser). Desse modo, a relação interpessoal é constituída pela dualidade da 

negação, a qual se intensifica na medida em que há o afrontamento entre as duas 

consciências, afastando a esperança de uma integração entre as mesmas. 

 

  A consciência está rodeada de objetos: o mundo é uma combinação de 

objetos em si, com qualidade e densidade próprias e do modo como a consciência 

Para-si os visa, confere-lhe ordem, valor e instrumentalidade. Isso significa que a 

consciência contribui para que o mundo exista. Concomitantemente, a 

consciência está também frente a outras consciências, as quais disputam 

condições de referência subjetiva para o conjunto dos objetos em si. Enquanto a 

consciência está apenas em relação com objetos, ela está diante daquilo que não 

lhe devolve o olhar.5 Mas quando duas consciências estão “tête-à-tête”, cada uma 

tenta atrair os objetos para seu mundo perceptivo, como, também, procura 

incorporar a outra consciência. O encontro com o próximo se desenrola no terreno 

de uma luta em que o olhar é o meio de dominação do outro, ao mesmo tempo 

em  que  visa  reduzi-lo  à  condição  de  objeto.  A  existência  de  outrem  levanta  

                                                           
4SARTRE, SN, p. 300  
5 Cf. CRITELLI, Analítica do Sentido,  p.134-137 
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questões intrigantes, como a do conhecimento e a sua relação com a 

subjetividade. O corpo e o mundo têm como caráter essencial o fato de serem 

conhecidos por outrem; o que leva o homem a descobrir um novo modo de existir: 

o homem existe como um corpo que é uma presença de si diante do outro. Sartre 

apreende o olhar como o sentido que revela a subjetividade: o outro é para mim e 

eu sou para outrem, isto é, se o eu existe em meu corpo é apenas com o 

aparecimento do outro que tenho a revelação de meu ser.6 Essas duas estruturas 

são inseparáveis e essencialmente distintas: “O Para-si remete ao Para-outro”.7 

 

  Vejamos o exemplo: um homem passa na rua. Para Sartre, a dúvida 

que se impõe é: eu percebo os olhos do outro como um corpo ou eu apreendo o 

olhar do outro como processo de perceber os olhos que me vêem e daí toma-se 

consciência de ser visto? Sartre se empenha em demonstrar que entre eu e o 

outro há uma “ligação fundamental” e que nela se manifesta uma modalidade do 

outro irredutível ao conhecimento que tenho de um objeto, pois “o que encaro 

constantemente através de minhas experiências são os sentimentos do outro, as 

idéias do outro, as volições do outro, o caráter do outro. É porque, com efeito, o 

outro não é somente aquele que vejo, mas aquele que me vê”.8 
 

  Sartre cita, ainda, o exemplo da vergonha.9 Eu coro por ter feito 

determinada coisa. Tenho vergonha do que sou ou fiz e que se revela a outrem, 

todavia, esse novo ser não está no outro, é um aspecto de mim mesmo, “é 

apreensão vergonhosa de algo e esse algo sou eu”.10 O sentimento de vergonha 

está ligado ao fato de ser visto.  

 

  E quem é esse outro? É o homem, o ser que em volta do qual se 

organizam as coisas e objetos do mundo e que me capta. Mas o que significa 

para mim ser visto? O ser-visto suplanta a relação eu-outro: “o ser visto pelo outro 
                                                           
6 Sartre opõe-se à concepção cartesiana, segundo a qual o corpo humano figura como um objeto das ciências, 
sendo impossível o reconhecimento de que vejo o outro como outro. 
7 SARTRE, SN, p. 291. 
8 SARTRE, SN, p. 297. 
9 Cf. DANTO, As idéias de Sartre, p. 83-110 
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é a verdade do ver-o-outro”.11 O que é importante é definir o olhar em si mesmo: 

“é tomar consciência de ser visto”.12 Isso implica que “o olhar é um intermediário 

que remete de mim a mim mesmo”.13 Toda a minha relação com o outro está 

condicionada pelo poder-de-ser visto e pela consciência que adquiro de eu me ver 

porque alguém me vê: “quando sou visto, de súbito, tenho consciência de mim 

escapando-me de mim mesmo, não enquanto o fundamental de meu próprio 

nada, mas enquanto tenho meu fundamento fora de mim”.14 Ao ser vista, a 

consciência se esvai, perde seu caráter de ser presença a si e é invadida pelo 

olhar do outro. Assim, o outro me reduz à condição de objeto, ao mesmo tempo 

em que posso reagir subjetivamente ao seu olhar: “A vergonha ou orgulho 

revelam-me no olhar do outro e, nos confins desse olhar, revelam-me a mim 

mesmo; são eles que me fazem viver, não conhecer, a situação do ser-visto”.15 

 

  Vivo a angústia de que o outro, ao organizar as coisas do mundo 

agrupadas à sua volta, como uma ordenação que me foge e na qual eu mesmo 

me encontro compreendido como elemento, venha a me transformar em coisas-

do-mundo, alienando-me de mim mesmo. O seu olhar determina a desagregação 

do meu próprio universo. Todas as minhas possibilidades, tudo o que eu sou, se 

encontram sob o olhar do outro. Sou diante dele uma transcendência-

transcendida e toda a situação me escapa, ameaçando a minha liberdade.  
 

  Enfim, quando o outro me olha, sei que não se trata apenas de um 

corpo que me percebe, mas percebo que através daquele olhar há uma 

consciência a qual me revela que simultaneamente não sou apenas um Em-si 

objetivo, sou também consciência. O que o olhar do outro revela de mim? O olhar 

do outro me revela aquilo que eu sou: um nada, ou melhor, um corpo que tem a 

plenitude  do Em-si, um corpo rasgado pelo nada, degradado, envergonhado de si  

                                                                                                                                                                                 
10 SARTRE, SN, p. 289. 
11 SARTRE, SN, p. 332. 
12 SARTRE ,SN, p. 333. 
13 SARTRE, SN, p. 334 
14 SARTRE, SN, p. 336 
15 SARTRE, SN, p. 336 
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mesmo. O olhar tem esse caráter de nos revelar a existência indubitável do outro 

para quem nós somos. Essa característica é tão real que o olhar pode ser visível 

ou invisível, sem deixar de ter o mesmo efeito, pois, o ser-visto pertence à própria 

condição humana, como uma presença invisível de uma presença sempre 

presente. O olhar alheio gesta as experiências de inferioridade como a vergonha, 

o pudor e a timidez. Quando o outro invade subitamente o mundo da minha 

consciência, a minha experiência se modifica: não tenho mais o centro em mim e 

eu me vejo como elemento de um projeto que não é meu e que não me pertence. 

O olhar alheio me fixa e me paralisa. Quando o outro estava ausente eu me sentia 

livre, isto é, considerava-me sujeito e não objeto.   
 

  Mas, como é a existência desse outro para mim? O outro é presença 

concreta e evidente, mas encontra-se fora de mim. Portanto, o outro aparece 

como dupla fase: 

“O outro é para mim, antes de tudo, o ser para qual sou objeto, ou seja, 
o ser pelo qual adquiro minha objetividade. Se penso conceber uma só 
de minhas propriedades ao modo objetivo é porque o outro já está dado. 
E está dado, não como ser de meu universo, mas como sujeito puro. 
Assim, esse sujeito puro que, por definição, não posso conhecer, ou 
seja, posicionar como objeto, está sempre aí, fora de alcance e sem 
distância, quando tento captar-me como objeto. E na prova do olhar, 
experimentando-me como objetividade (objectité) não revelada 
experimento diretamente e com meu ser a inapreensível subjetividade 
do outro”.16 

 

  É o olhar que nos faz experimentar que existimos e que há uma 

consciência para a qual existo: “O olhar colocou-nos no encalço de nosso ser-

para-outros e nos revelou a existência indubitável deste outro para o qual 

somos”.17 Observemos que o olhar do outro é plural18 à medida que faz parte de 

todos aqueles com quem ele mesmo é no-mundo; simultaneamente o olhar do 

outro é exclusivo, no sentido em que se expressa com toda a sua singularidade, 

haja vista que a interpretação do real não é uma façanha lógico-conceitual, mas 

uma possibilidade de compreensão e de desvelamento de sentido.   

                                                           
16 SARTRE, SN, p. 347 
17 SARTRE, SN, p. 361 
18 Cf. SOUZA, Sentido e alteridade, p. 67-88 



 69

 

3.2.  O para-outro como relação ontológica 
 

  É importante analisar a relação Eu e Outro, indagando: qual o ser desse 

ser-para-outro? Sartre esclarece: “o ser-Para-outro não é uma estrutura 

ontológica do Para-si, com efeito, não podemos pensar em derivar o ser-Para-

outro do ser-Para-si como podemos derivar uma conseqüência de um princípio, 

nem, reciprocamente, o ser-Para-si do ser-Para-outro”.19 O que nosso autor quer 

ressaltar é que o olhar pertence ao cogito como uma necessidade de fato. O 

indubitável é que o ser-Para-si é também para outro. O olhar nos revela como fato 

a existência do outro e minha existência para o outro. Trata-se de um fato que se 

manifesta no corpo como dimensão ontológica20 e como relações concretas. Não 

podemos encontrar o ser do outro pelo conhecimento, mas tomá-lo unicamente 

como transcendência. O que caracteriza a dimensão ontológica é o 

desencadeamento de um processo de mão dupla: só quando o outro aparece é 

que eu tomo consciência de mim, do outro e do mundo, pois o indivíduo não 

poderia existir como consciência reflexivamente perceptiva de si mesmo sem que 

existisse também para os outros de maneira necessária. Portanto, para Sartre, a 

emergência de uma consciência alheia resgata uma ordem logicamente diversa 

de uma consciência de meros objetos, acarretando uma transformação da 

consciência de si próprio.   

 

  Sartre indica três dimensões ontológicas do corpo ou modos de ser do 

corpo: (I) o corpo como ser para si, facticidade. Tal facticidade faz com que eu me 

apreenda como responsável pelo meu ser e pela ordem contingente do mundo; 

(II) o corpo como ser-para-outro: na utilização do meu corpo pelo outro há o meu 

reconhecimento como individuação e engajamento no mundo; (III) o corpo como 

revelação do meu ser-objeto: na aparição do olhar do outro, experimento a 

revelação  de  meu  ser-objeto.  Sartre resume essas três dimensões: “Existo meu 

                                                           
19 SARTRE, SN, p. 361 
20 Cf. BORNHEIM, Sartre, p. 95-100 
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 corpo: esta é a primeira dimensão de ser. Meu corpo é utilizado e conhecido pelo 

outro: esta é a segunda dimensão. (...) Existo para mim como conhecido pelo 

outro a título de corpo, esta é a terceira dimensão ontológica de meu corpo”.21 

 

  Eu existo para mim a nível de auto-consciência, mas somente quando 

me apercebo de que existo para outro (facticidade). O corpo é meu ponto-de-vista 

sobre o mundo, mas os pontos-de-vista não são eles próprios percebidos: o corpo 

é, de fato, o ponto de vista sobre o qual não posso adotar nenhum ponto de vista. 

Mas quando o outro senta-se à minha frente numa praça, por exemplo, será 

apenas uma coisa a mais? Sartre diz: não. Ao percebê-lo como homem eu 

também apreendo todo o campo de modo diverso: as coisas se organizam em 

torno dele de maneira estruturalmente diversa do modo como haviam se 

organizado para mim. Assim, eu chego ao conceito de “meu mundo” somente 

quando chego ao conceito de “mundo dele”. Ao reconhecer o homem como 

consciência, em vez de objeto, é como se ele tivesse roubado o meu mundo, 

tornando-o seu, e atraindo-me para dentro do mundo como objeto para ele 

(transcendência-transcendida). 

 

  Do mesmo modo acontece quando ele se apercebe de mim. Trava-se 

aqui uma luta espontânea pela centralidade do mundo. E alguma coisa me 

escapa fatalmente: o aspecto que as coisas têm para ele (em situação). Então 

alguém se aliena. O drama está em que busco reivindicar o mundo como meu, 

reduzindo-o a objeto. Assim, cada um tenta um projeto inútil: buscar objetivar a 

consciência um do outro (contingência). A consciência do outro é uma limitação 

para mim e vice-versa. Mas, de certa forma, é com a presença do outro que eu 

me experimento como interior e o outro me percebe como exterior. O problema é 

que eu posso me tornar um objeto para o outro. 

 

  Eis porque ver alguém que me olha não é apenas ver os seus olhos. 

Mas ao perceber um olho que me olha, percebo a mim mesmo como possível 

                                                           
21 SARTRE, SN, p. 441 
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objeto desse olhar e perco, por assim dizer, a minha transcendência, torno-me 

opaco até para mim mesmo.  A transformação da percepção é acompanhada de 

uma mudança também na auto-percepção. Por outro lado, perceber um olhar não 

implica necessariamente ver os olhos de alguém (que nem precisa estar 

presente). 
 

  O problema ontológico do outro agrava uma questão que nasce no seio 

mesmo da consciência. A consciência se ressente de uma quebra do reflexo-

refletido-reflexivo ou em-si-para-si-para-outro que afeta as relações. O outro é 

aquele cujo olhar revela em mim o ser do qual eu não sou o fundamento, mas o 

seu responsável, um ser que me é revelado por vergonha. A estrutura da 

vergonha assim se revela: sente-se vergonha perante alguém, devido a algo ou 

do que se é ou do que se faz. Sentir vergonha é ter a crença de que não se está 

sozinho, pois o olhar do outro me avisa que eu posso aparecer como objeto no 

mundo. Eu adquiri uma nova identidade objetiva que antes não se havia me 

atribuído. Em Sartre, a vergonha adquire um significado inédito, ao mesmo tempo 

em que amplia o mero sentido moral, pois só posso me sentir envergonhado 

quando minha liberdade me escapa para tornar-me um determinado objeto. O que 

o olhar do outro me provoca? Um deslocamento para além do meu ser neste 

mundo e me coloca no meio do mundo objetivado. Como objeto, dependo 

ontologicamente de outra consciência que não a minha. Assim, a vergonha 

solidifica como objeto a minha consciência e provoca a perda da minha liberdade.  
   

  A importância do estudo do corpo para Sartre reside no seguinte fato: o 

corpo manifesta o sentido profundo da facticidade, ou seja, nossa existência como 

corpo no meio do mundo. Essa é a razão pela qual o estudo da realidade 

corpórea pode elucidar as relações concretas com o outro, pois o corpo não é 

instrumento ou meio dessa relação, mas sim, “o corpo constitui o seu significado e 

define o seu limite: como corpo em situação enquanto capto a transcendência-
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transcendida do outro e enquanto experimento em minha alienação em benefício 

do outro”.22 

 

  Para sair desse impasse, tento tornar-me sujeito, porém tomo 

consciência do conflito que o outro estabelece entre mim e minha autonomia. 

Então, descubro as condutas de fuga (mentira, má-fé...) que pressupõem a 

descoberta da minha exterioridade. 

 

3.3. As relações concretas com o outro 
  

  Qual a origem das minhas relações concretas com o outro?23 Sartre 

esclarece: “A origem de minhas relações concretas com o outro é inteiramente 

comandada por minhas atitudes com relação ao objeto que sou para o outro”.24 

Com essa afirmação, ele quer demarcar as diferentes atitudes num mundo em 

que há outras exigências e novas relações. A relação intersubjetiva motiva duas 

atitudes opostas: ou eu assimilo o outro ou sou objetivado por ele, posto que, “na 

medida que o surgimento do meu ser é surgimento em presença do outro e que 

sou fuga perseguidora e perseguidor-perseguido, sou, na própria raiz de meu ser, 

projeto de objetivação ou de assimilação do outro”.25 O fato originário é que sou 

experiência do outro e nessa experiência a negação é interna. Sendo duas 

tentativas opostas, cada uma redunda na morte da outra e revela como o fracasso 

de uma atitude motiva à adoção da outra. 

 

  A primeira atitude de relação recíproca e movente é uma tentativa de 

assimilação, pois trata-se de assimilar a consciência do outro através de minha 

objetividade para ele: o amor, a linguagem, o masoquismo. E a segunda atitude 

refere-se ao processo de objetivação: a indiferença, o desejo, o ódio, o sadismo. 

Apesar de colocadas nessa ordem, estamos constantemente lançados de uma 

                                                           
22 SARTRE, SN, p. 451 
23 Cf. BORNHEIM, Sartre, p. 101-110; CHATELÊT, História da  filosofia, v. 8, p. 208-209; FOULQUIÉ, O 
existencialismo, p. 73-78; TROGO, Revista KRITERION, nº 72, p. 81-102. 
24 SARTRE, SN, p. 453.  
25 SARTRE, SN, p. 453 
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atitude a outra e todas essas ações fundamentais são constituídas do 

denominador comum: o conflito, pois como afirma Sartre: “o conflito é o sentido 

originário do ser-Para-outro”.26 Disso trataremos posteriormente. 

 

  Examinando a primeira atitude, Sartre constata que é pelo outro que me 

olha que eu passo a ser objetivado como Em-si no mundo. E o amor conseguiria 

superar esta fatalidade? O ideal do amor, seu motivo e finalidade consistem na 

“fusão de consciência em que cada uma delas conservaria sua alteridade para 

fundamentar a outra”.27 O encontro de amor pressupõe, sempre, o apelo do outro 

à minha subjetividade. Qualquer que seja a forma de convite (olhar, gesto, 

pedido), é sempre um apelo ao outro que se materializa: sair de si, abandonar o 

próprio projeto e sentir-se fascinado pelo outro. Para aceitar o convite ‘de sair de 

si’ faz-se mister abandonar a preocupação comigo e reduzir-me à facticidade, 

passando, então, a participar da outra subjetividade, sustentando-a e consentindo 

a sua liberdade. O apoderar-se da subjetividade é, ao mesmo tempo, querer para 

si o corpo do outro e um pedaço do seu mundo. O amor humano como aspiração 

à identidade absoluta está condenado ao insucesso, pois se reduz a um desejo 

unilateral e a um ideal fugidio.  

 

  As relações humanas concretas estão, em princípio, determinadas: ou o 

outro me rejeita e me reduz a ser-coisa-em-seu-mundo ou mantenho em poder 

sua subjetividade tornando-a um objeto-para-mim. Outras possibilidades não 

existem. O amor é, por essência, uma fraude, uma manobra astuciosa para tornar 

um indivíduo senhor da subjetividade do outro, aparentemente como pura 

gratuidade. Para tanto, devo primeiro identificar-me com o meu ser-objeto-aos-

olhos-do-outro, uma vez que, amar o outro, implica admitir que sou um objeto 

para o outro ou que eu sou objeto e que o outro é sujeito. Todavia, há o desejo de 

ser objeto privilegiado. Mas só o posso ser se o outro me ama. Estimo que o outro 

faça de mim seu objeto e se ligue livremente a mim, como também pretendo ser o  

                                                           
26 SARTRE, SN, p. 454 
27 SARTRE, SN, p. 468 
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único, não sendo suficiente ter sido escolhido entre outros igualmente possíveis 

eleitos. Também desejo que o outro aceite não mais poder ser liberdade sem meu 

ser-objeto-para-ele. E, por último, desejo que o mundo se organize para o outro a 

partir do centro que sou para ele. Isso só acontece se o outro me ama e me torna 

o seu fim absoluto. Como objeto privilegiado, liberto-me da minha vergonha e me 

acho em segurança, pois sou um objeto diverso, singular não sou nenhum 

utensílio, nenhum obstáculo, nem um objeto comum. Contudo, o outro exige de 

mim a mesma relação. O amor procura constituir a síntese de duas 

transcendências e isso de tal modo que a liberdade de uma só possa existir pela 

liberdade da outra. Entretanto, tal empreendimento só seria possível se fosse 

possível vencer a contingência original de nossas relações intersubjetivas. A 

contingência impõe-se como irredutível, pois a unidade irrealizável e o amor não 

superam o fato de que as consciências estão separadas por um nada invencível. 

 

  Porém, “a unidade com o outro é irrealizável de fato, também o é de 

direito, porque a assimilação do para-si e do outro numa única transcendência 

envolverá necessariamente a desaparição do caráter de alteridade do outro”.28 

Pois não é possível a constituição do objeto privilegiado como recíproco porque 

daí ocorreria que tanto eu como o outro deveríamos poder ser simultaneamente 

negação da liberdade e liberdade, o que é impossível. Portanto, o amor persiste 

na contradição: o amor é na sua essência ser-amado e quando o outro me ama, 

deixo de ser para ele aquele absoluto que quero ser, vindo ele a exigir-me que eu 

o tome como absoluto. Daí porque o amante deve seduzir o amado. Na sedução, 

não tento revelar ao outro minha subjetividade e sim reivindico um modo especial 

de apropriação, pois “seduzir é assumir inteiramente, como um risco a correr, 

minha objetividade para o outro, é colocar-me ante seu olhar e fazer com que ele 

me olhe, é correr o risco de ser visto, de modo a tomar novo ponto de partida e 

apropriar-me do outro na e por minha objetividade”.29 

 

                                                           
28 SARTRE, SN, p. 456. 
29 SARTRE, SN, p. 463. 
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  Um dos instrumentos fundamentais para o amante fascinar o amado é a 

linguagem: “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”.30 Compreende-se que a linguagem é originariamente a 

experiência que um Para-si pode fazer de seu ser-Para-outro: “Na sedução a 

linguagem não intenta dar a conhecer, mas sim fazer experimentar”.31 Mas, na 

tentativa de encontrar, caminha-se no vácuo, haja vista que “o sentido de minhas 

expressões sempre escapa, jamais sei exatamente se significo o que quero 

significar ou sequer se sou significante”.32 

 

  Esse fracasso pode provocar tal desespero que me leva ao 

masoquismo, ou seja, ao projeto de nada mais ser do que puro objeto para 

outrem, negando totalmente minha transcendência, uma vez que me venho 

aprender como tal. Agora, a própria subjetividade passa a ser considerada como 

um obstáculo e ofereço-me a outro como objeto. Evidentemente que essa atitude 

está condenada ao fracasso, pois esse objeto que eu quis ser, não posso ser 

senão para o outro e nunca para mim; quanto mais procuro mergulhar na minha 

objetividade para fluir tanto mais me sinto submergido na consciência de minha 

subjetividade, desembocando na angústia. 
 

  O malogro desta primeira atitude em relação ao outro faz buscar uma 

segunda atitude, com um percurso inverso. Assim tento encarar o olhar do outro, 

estabelecendo minha liberdade frente ao outro. Ao afirmar minha liberdade com 

meu olhar sobre o outro, eu aniquilo a sua liberdade, que é a única possibilidade 

de superação. Mas apenas inverto a situação e transformo o outro em 

transcendência-transcendida. As tentativas para contornar tal situação, também 

estão fadadas ao fracasso. 
 

                                                           
30 SARTRE, SN, p. 464. 
31 SARTRE, SN, p. 464. 
32 SARTRE, SN, p. 465. 
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  Analisando a segunda atitude para com o outro, a primeira tentativa é a 

indiferença, torno-me como que cego, então atuo como se estivesse isolado do 

mundo: “Ignoro corretamente a subjetividade absoluta do outro enquanto 

fundamento de meu ser-Em-si e de meu ser-Para-outro”.33 É nesse sentimento de 

fracasso e com o propósito de superá-lo que se funda a minha tentativa de 

assenhorear-me da consciência do outro, buscando a apropriação total de seu 

corpo. Tal é o sentido do desejo sexual: “No desejo, faço-me carne em presença 

do outro para apropriar-me da carne do outro. Significa que não se trata somente 

de captar ombros ou flancos ou de atrair um corpo contra mim: é necessário, além 

disso, captá-los com este instrumento particular que é o corpo, enquanto este 

empasta a consciência”.34 Quando a consciência se escolhe desejo, verifica-se 

uma tentativa de encarnação da consciência para realizar a encarnação do outro. 

Portanto, constata-se no desejo uma modificação radical, visto que determina o 

existir do seu corpo de um modo diferente. Nisso revela-se o ideal impossível do 

desejo: “Possuir a transcendência do outro enquanto pura transcendência e, ao 

mesmo tempo, enquanto corpo reduzir o outro à sua simples facticidade, (...) mas 

fazendo com que tal facticidade seja presencificação perpétua de sua 

transcendência nadificadora”.35 O insucesso resulta da impossibilidade de 

apropriar-se da consciência encarnada. Tal situação está na origem do sadismo. 

O sadismo é uma tentativa de encarar o outro pela violência, apoderando-se à 

força da facticidade. O sádico nega ao outro o direito a sua própria carne, mas 

serve-se de instrumentos que revela a carne do outro e simultaneamente rouba-

lhe a liberdade. Contudo, esta exigência violenta de não-reciprocidade está 

impreterivelmente condenada ao fracasso absoluto, pois “descobre que não pode 

agir sobre a liberdade do outro, ainda que o obrigando a humilhar-se e pedir 

perdão, porque é precisamente na e pela liberdade absoluta do outro que um 

mundo vem a existir”.36 No desmoronamento da liberdade do outro, o sádico 

                                                           
33 SARTRE, SN, p. 474. 
34 SARTRE, SN, p. 484. 
35 SARTRE, SN, p. 489. 
36 SARTRE, SN, p. 503. 
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descobre que a liberdade que desejava subjugar é impossível e constata a 

inutilidade de seus esforços. 

 

  A experiência dessas encarnações pode levar o Para-si a intentar a 

morte do outro. Eis a origem do ódio. Não me sendo possível realizar a união 

como o outro nem recuperar, por seu intermédio, o meu ser-Em-si, procuro fazer 

surgir um mundo em que o outro já não exista, em outras palavras, o ódio é um 

reconhecimento da liberdade do outro que, como ameaça, deverá ser suprimida. 

Fracassa aqui o projeto inicial de eliminar as outras consciências e aprofunda-se a 

crise, pois é impossível conseguir que o outro nunca tivesse existido. 
 

  A conclusão sartreana a respeito desses comportamentos é que nós 

estamos circularmente envolvidos na relação do ser-que-olha ao ser-visto e não 

podemos sair desse círculo. Qualquer que seja a nossa atitude diante do outro, a 

nossa relação se define como instabilidade. Trata-se da impossibilidade de captar 

a liberdade e a objetividade do outro. Dessa frustração surge o pecado e a culpa:  

“É diante do outro que sou culpado. Culpado, em primeiro lugar, 
quando, sob seu olhar, experimento minha alienação e minha nudez 
(...). Culpado, além disso, quando, por minha vez, olho o outro, porque, 
pelo próprio fato de minha afirmação de mim mesmo, constituo-o como 
objeto e instrumento, e faço com que sobrevenha-lhe esta alienação 
que deve assumir. Assim, o pecado original é meu surgimento em um 
mundo onde há outro, e, quaisquer que sejam as minhas relações 
ulteriores com o outro, nada mais serão que variações sobre o tema 
original de minha culpabilidade. Mas essa culpabilidade vem 
acompanhada de uma impotência, sem que tal impotência logre isentar-
me de minha culpabilidade”.37  

 

  Assim, o pecado procede de meu impulso para um mundo em que há o 

outro com suas expectativas que não são as minhas e que me faz sentir culpado 

por não preenchê-las. Portanto, ao Para-si só resta optar indefinidamente entre 

uma e outra das atitudes fundamentais. Ambas atitudes estão destinadas ao 

insucesso, pois cada um é algoz para o outro.  

 

                                                           
37 SARTRE, SN, p. 508. 
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  Há outras experiências concretas que se descobre nas relações 

concretas com os outros: o nós.38 Mas, o que Sartre quer ressaltar não é a 

dimensão social ou comunitária da realidade humana, no sentido de um nós-

coletivo e sim buscar limitar o nós à consciência particular: “O nós é uma certa 

experiência particular que se produz, em casos especiais,  sobre o fundamento do 

ser-Para-outro em geral”.39 A perspicácia sartreana está em perceber que o ser-

Para-outro procede e fundamenta o ser-com-outro e elucida o “nós” na 

perspectiva do olhar. O mundo é o espetáculo e o “nós” o espectador. O 

espectador é uma experiência particular, a qual denota uma infinita variedade de 

possíveis e que se compromete com o ser-Para-outro em geral e que “precede e 

fundamenta o ser-com-o-outro”.40 Em outras palavras, não se trata de sentir-se no 

meio dos outros, mas sim de indicar e constituir o meu ser-para-fora-para-o-outro. 

Ademais o que caracteriza as relações entre as consciências não é o ser-com 

(mitsein), mas o conflito, haja vista que as experiências do “nós” são fatalmente 

vivências de impotência, humilhação e frustração. É nesse sentido que 

experimentamos o “nós”, sentimo-nos irremediavelmente alienados e aglutinados 

numa infinidade de estigmas ou de existências estranhas. 

 

  Sartre reflete sobre a distinção entre o nós-objeto e o nós-sujeito: 

“Não há qualquer simetria entre a experiência do nós-objeto e do nós-
sujeito. A primeira é a revelação de uma dimensão de existência real e 
corresponde a um simples enriquecimento da experiência originária do 
Para-outro. A segunda é uma experiência psicológica realizada por um 
homem histórico, imerso em um universo de trabalho e numa sociedade 
de tipo econômico definido; nada revela de particular, é uma ‘Erlebnis’ 
puramente subjetiva”.41  

 

  Nessa distinção, o que vale ressaltar é que o nós-objeto remete a uma 

experiência real na qual “eles nos olham”, ao passo que, o nós-sujeito refere-se a 

                                                           
38 O “nós” em O ser e o nada é tratado na perspectiva ontológica; todavia, na crítica da razão dialética, o 
“nós” é pensado como constitutivo ou como grupo, no qual há um sentimento em comum  do reconhecimento 
da necessidade individual e cada um tem consciência de sua solidariedade com todos e, finalmente, onde 
todos são responsáveis. Cada um é, ao mesmo tempo, mediador e mediado. 
39 SARTRE, SN, p. 513 
40 SARTRE, SN, p. 514 
41 SARTRE, SN, p. 531 
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uma experiência psicológica em que “nós os olhamos”; o que significa duas 

formas radicalmente distintas de experienciar o nós.42 Na experiência do nós-

objeto, com a assunção do temor e da vergonha, o “nós” resulta num desagregar 

ou num desmoronar diante do terceiro: “Sem o terceiro qualquer que fosse a 

diversidade do mundo, eu captar-me-ia como transcendência triunfante; com o 

aparecimento do terceiro, eu nos experimento como captados a partir das coisas 

e como coisas vencidas pelo mundo”.43 Ao passo que, “a experiência do nós-

sujeito constrói-se sobre a experiência originária do outro, e pode constituir 

somente uma experiência secundária e sulbalterna”;44 além do mais, capta-se 

como transcendência indiferenciada e não-posicional. Assim,  a experiência do 

nós-sujeito depende estritamente das diversas formas do Para-outro e constitui 

apenas um enriquecimento empírico de algumas delas. Daí porque Sartre afirma: 

“Em vão desejaríamos um nós humano no qual a totalidade intersubjetiva 

tomasse consciência de si como subjetividade unificada. Semelhante ideal só 

poderia ser um sonho produzido por uma passagem ao limite e ao absoluto (...)”.45 

Assim, a consciência (o ser-Para-si) não pode coincidir com a facticidade do ser-

Em-si, pois o ser-Para-si é o ser que constitui uma ontologia de existentes e 

também é o ser pelo qual sobrevêm modificações ônticas ao existente enquanto 

existente. É esta possibilidade perpétua de agir que deve ser considerada como 

característica essencial da consciência, concomitantemente ao enfrentamento do 

dilema de transcender o outro ou deixar-se transcender por ele.   

 

 Após essa descrição das relações entre o Para-si e o outro podemos 

chegar a uma certeza: o Para-si não é somente um ser que surge como 

nadificação do Em-si que ele é e negação interna do Em-si que ele não é. Esta 

fuga é nadificadora. O Para-si sozinho transcende ao mundo, é o nada pelo o qual 

há coisas. Nessa investigação, Sartre pretende determinar a relação originária 

                                                           
42 Para Sartre, o nós “sujeito” não tem nenhum significado ontológico, é apenas um modo como o “eu” se 
sente entre outros: como símbolo fugaz, de uma solidariedade absoluta entre os sujeitos, a qual não pode ser 
realizada. 
43 SARTRE, SN, p. 522 
44 SARTRE, SN, p. 529 
45 SARTRE, SN, p. 530 
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entre o Para-si e o Em-si. Assim, aprendemos, em primeiro lugar, que o Para-si é 

nadificação e negação radical do Em-si; agora constatamos também que é 

totalmente Em-si, presente no meio do Em-si. Nesse segundo momento, o Para-si 

representa seu lado de fora: por natureza o Para-si é o ser que não pode coincidir 

com seu ser-Em-si, ou, a consciência não pode coincidir com a facticidade do 

dado. 
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CAPÍTULO  4 – CONFLITO: O SENTIDO ORIGINAL DA 
INTERSUBJETIVIDADE 

 

 

  É chegado o momento de tratar da perspectiva sartreana do conflito nas 

relações intersubjetivas. O conflito se manifesta na tensão de viabilizar um projeto 

inútil: o Para-si deseja objetivar plenamente o Em-si e o Para-outro. Por isso o 

nosso autor refletiu sobre o posicionamento da tradição filosófica ocidental que 

equacionou conflito e violência. A consequência dessa reflexão foi o 

redimensionamento da questão, explicitando a importância da aceitação do 

conflito como possibilidade da subjetividade e do mundo. Uma subjetividade 

intencional que evidencia o sentido do ser como nada, que descreve o surgimento 

do Em-si como nadificante e o dilema do encontro com o outro como um desafio. 

 

 O pensamento sartreano empreende um imenso esforço para elucidar a 

estrutura da existência do Para-si e do existir-com-os-outros. Por um lado, o Para-

si, envolvido pela náusea, condenado à liberdade, descobre-se como projeto 

necessário, buscando, mas não conseguindo, realizar a identidade como um Em-

si. Por outro lado, o encontro com o outro se desenvolve na colisão dilemática do 

olhar. Um olhar que coloca em “xeque-mate” a subjetividade do Para-si, gerando, 

como conseqüência, um novo conflito: o da assimilação e o da objetivação em 

relação ao Para-outro. Daí porque o problema do outro não aparece na 

consciência e sim na relação ontológica.1 

 

                                                           
1 Cf. GILLES. Sartre. IN: História  do existencialismo e da fenomenologia, p. 273-315. 
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 A condição do conflito em O ser e o nada só pode ser compreendida à 

luz da experiência da condição humana da náusea e da existência de revolta da 

subjetividade que gesta o se projetar. A originalidade de Sartre está em perceber 

a relação entre o estado melancólico e a possibilidade de indignação ou revolta. 

Ao se referir ao movimento de embate e autenticidade do estado limite à 

criatividade, ao vislumbrar a possibilidade do existir no se projetar, o conflito 

aparece, em Sartre, por ocasião da disputa entre o ser e o nada da existência da 

subjetividade, sendo que esta luta2 é da condição humana e que também é 

refletida nas relações concretas com os outros. Portanto, não é possível negar os 

dois aspectos do conflito: o da condição humana e o das relações concretas. 

 

  Sartre é um autor que reconhece a violência como pulsão de morte e de 

gozo,3 compreende a subjetividade como uma conquista permanente de 

liberdade, percebe que nas relações concretas, a subjetividade como condição 

humana, é atingida por zonas de turbulência e confrontação com o outro, sendo 

inconciliáveis e não absorvíveis por laços intersubjetivos. 

 

  Convém, por conseguinte,  explicitar como o conflito,  em O ser e o 

nada, é uma luta de “todos contra todos”, pois é exatamente nesse confronto, que 

encontramos a possibilidade de a subjetividade constituir-se ontológica e 

eticamente. 

 

4.1. A tradição e a questão da alteridade. 
 

  Uma das questões clássicas mais importantes da reflexão filosófica foi o 

problema consciência-mundo. A preocupação filosófica grega partiu da 

descoberta do logos como um princípio que formou, através das Idéias, a unidade 

em relação à estrutura do real. A preocupação filosófica primordial é a descoberta 

                                                           
2 Observamos que não se trata da luta como reconhecimento e superação sujeito-objeto como na perspectiva 
hegeliana, não há uma saída em direção ao outro, como é a expressado por Hegel na sua concepção da relação 
senhor escravo. Cf. MERLEAU-PONTY. Existência e dialética. In: Signos, p. 169-174. 
3 Cf. KRISTEVA, Sentido e contra-sentido da revolta, p. 146-241. 
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do universal, do imutável e eterno. Nesse sentido, a dualidade ou os opostos 

foram articulados e amadurecido, marcadamente como tentativa de superação do 

confronto. O processo identificante consistia na tentativa de eliminação da 

diferença, justamente em razão do seu caráter de “diferente”.  Tal eliminação 

gestou uma concepção cognitiva e ordenadora da condição de inteligibilidade do 

real como totalizante. No seu começo, a filosofia se constituiu como necessidade 

de superar a diferença entre o ato fundante que se concebia como movente do 

pensamento cognoscente, como condição para se chegar à sabedoria, afrontando 

e vencendo a insegurança das não-coincidências da multiplicidade; por isso 

abordou o existente com a finalidade de superar as aparências: localizando, 

comparando e normatizando rigorosamente a realidade a partir de um princípio 

único.4 

 

  O problema do “outro” permanece obscurecido, apenas aflorando na 

reflexão filosófica como rigorosamente singular na contingência, emergindo do 

evento ou encontro com o outro na conquista “intersubjetiva”.5 Assim, em Platão, 

o diálogo é a experiência mais fundamental do encontro com o outro, um  

encontro das almas e sua salvação pela filosofia. O mais significativo é a 

submissão dos interlocutores ao logos, de tal maneira que a salvação oferecida 

pela filosofia residia no consentimento à Idéia que o logos, como palavra, se 

descobre no diálogo. Em Aristóteles, o problema do outro não é tratado na 

Metafísica, mas somente na moral, na Ética à Nicômaco, no tratado sobre a 

felicidade que nasce da ação virtuosa. Ora, para o Estagirita a mais alta virtude é 

a contemplação das divinas realidades e por ela o sábio adquire a sua 

independência. Também nos livros VIII e IX é estudado a amizade como o 

caminho aberto para romper a solidão do sábio e é, no contexto da amizade, que 

se subordina “o amigo perfeito” às exigências da contemplação, que estão 

presentes na intenção do homem virtuoso: no logos da contemplação, os amigos 

se contemplam como num espelho. Portanto, o perfil do outro é absorvido pelo 

                                                           
4 Cf. Souza, Sentido e alteridade, p. 189-208. Essa normatização se dá a partir de “comparação apropriativa”, 
expressão usada por Souza ao elaborar um breve histórico do processo identificante.  
5 Cf. VAZ, Nota histórica sobre o problema do “outro”. In: Kriterion, p. 69-73. 
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esplendor do logos. Continuando nessa perspectiva, podemos situar a amizade 

epicurista e a concepção histórica de virtude, porém, levadas ao radicalismo são 

caracterizadas pela perspectiva da “vida contemplativa”, que atenuou o caráter 

dramático do encontro com o outro. 

  

  Na Idade Média, a novidade foi à reflexão teológica sobre o próximo6 e 

a doutrina cristã do amor.7 O próximo é o termo que se refere ao amor de Deus e 

à exigência primeira da mensagem da Boa Nova. Nesse contexto, o tema do outro 

é introduzido com uma imposição absoluta de reconhecimento e amor inserido no 

movimento da aceitação da palavra de Deus, marcadamente pela Fé e da nova 

vida que renasce da caridade. Henrique Vaz ressalta: “em confronto ao sábio e ao 

herói grego faz-se à aparição do santo cristão. Ora, a categoria do próximo objeto 

constante do ensinamento de Jesus e da pregação dos apóstolos, como provam 

todos os escritos neo-testamentários, insere-se como categoria fundamental na 

estrutura da santidade cristã”.8 Em face do eternismo grego manifesta-se um dos 

seus aspectos imperativo-existencial: o amor ao próximo a partir da revelação do 

amor-dom de Deus. 

  

  No racionalismo moderno, sobretudo de Descartes, a questão que 

nutria as reflexões voltou a ser consciência-mundo, de sorte que só a relação com 

a Idéia define o sujeito e a sua autonomia; assim, a filosofia erige-se em sistema 

fechado; o Eu Ideal exige a morte do “outro”. A existência do outro aparece 

irredutível na sua liberdade e contingência. O outro vem, dessa maneira 

submetido à pura causalidade da Idéia. Descartes é o gênio solitário e a única 

abertura do cogito é para a Idéia do Perfeito ou para Deus que é a garantia das 

verdades eternas. Também em Kant, o outro é secundário, haja vista que o outro 

surge como objeto do imperativo categórico no âmbito da “razão prática”, pois o 

homem é “essência racional” capaz de ser assumido na esfera da obrigação e na 

pura forma da lei moral. 

                                                           
6 Cf. Lc 10, 25 a 37. 
7 Cf. 1Cor 13, 2. 
8 VAZ, Nota histórica sobre o problema do “outro”. In: Kriterion, p. 63. 
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  Do exposto delimitado, podemos elencar três instâncias de 

domesticação da diferença9 ou do outro: 1º) a subordinação a uma lógica da 

identidade; 2º) a temporalidade cronológica; 3º) a concepção neutralizante do 

diferente em nome de uma harmonia da totalidade, do objetivismo e do infinito.  
 

  O primeiro passo de domesticação da diferença foi a subordinação a 

uma lógica da identidade e da identificação, que considerava, como unidade, a 

interpretação do ser predicativo como inerência e da essência necessária como 

substância. Os problemas clássicos da filosofia se instituíram no confronto entre 

opostos; todavia, porque a concepção da realidade se estrutura justamente em 

torno dos desencontros é que o pensamento se gerou com urgência e com uma 

urgência ordenadora. 
 

  A rigor o processo se inicia com um o que é “isso”? {x = ?},descobre-se 

que “isso” pode ser “aquilo” {x = Z}, “isso” não é “aquele” {x não é y}, “isso” não é 

somente “isso” {x ≅ x}, “isso” deve ser aquilo {x ≡ x},“isso” pode ser compreendido 

de outra forma {x ≠ x} ou “isso” constitui-se em instância de uma síntese maior {x 

= x}. O pensamento cognitivo se põe em marcha em seu processo 

essencialmente identificante, de tal sorte que, ao fim e ao cabo, “isso” se 

encontra, na órbita fechada de uma racionalidade particular, consigo mesmo. Um 

processo identificante que consiste em equalizar a diferença, transmudando-a em 

diferença lógica, ou seja, como se existisse um único padrão identificante que 

regesse o pensamento, qualificando-o. 
 

  Tal característica é comum a todas as grandes lógicas ocidentais, 

sejam as de índole formal, sejam as de teor dialético. A lógica formal articula a 

variedade do mundo em torno a uma referência significante que lhe dá sentido; o 

verbo SER abraça a totalidade em torno das definições da possibilidade de o real 

ser   exatamente   real.    Assim,    a    lógica   deve   buscar   as   definições   pelo 

conhecimento, esclarecendo sobre o significado e também enunciar a construção 
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essencial dos seres. A lógica contém um âmbito universal e de validade 

intemporal. Com o propósito de atingir a certeza científica e construir um conjunto 

de conhecimento seguro, torna-se necessário, segundo Aristóteles, possuir 

normas de pensamento que permitam demonstrações corretas e irretorquíveis. 

Com a doutrina do silogismo, Aristóteles pretende resolver os impasses criados 

pelas dicotomias, apresentando um encadeamento que segue uma direção 

incoercível rumo a uma conclusão. O silogismo é a demonstração científica do 

raciocínio formalmente rigoroso e deve partir de premissas verdadeiras para 

chegar a conclusão que se impõe como de absoluta necessidade. O termo médio 

fornece a justificativa racional do que é afirmado. Para Aristóteles a única 

realidade é constituída por seres singulares, concretos, mutáveis. É a partir dessa 

realidade que a ciência deve tentar estabelecer definições essenciais e atingir o 

universal. O universal seria o resultado de uma atividade intelectual: surge no 

intelecto sob a forma de conceitos. Os conceitos produzem a estrutura inerente 

aos próprios objetos, a estrutura básica comum aos diferentes existentes, 

expressos universalmente no conceito. Assim, a lógica está fundamentada na 

realidade e pode legitimamente operar. Daí porque, na Metafísica, Aristóteles vai 

substituir a concepção unívoca de ser (que considera o ser uno e absoluto, 

impedindo a compreensão racional do movimento e da multiplicidade) pela 

concepção analógica (o ser é dotado de diferentes sentidos) onde o ser pode ser 

classificado em categorias. Qualquer termo que designa algo que é, designa ou 

uma substância (um ser) ou um acidente (um modo de ser); a referência à 

substância funda a unidade dos diversos aspectos do ser e ele mostra como a 

“adição da unidade” e da “existência” não altera a “significação” da essência, de 

modo que a posição do Ser é identicamente do  uno. Na Metafísica10  Aristóteles 

começa por afirmar que existe uma ciência do ser e que o Ser se diz de muitas 

maneiras, não ao modo de sinonímia; mas o ser diz de modo radical a 

diversidade, o que implica a referência a uma unidade primeira. Toda ciência tem 

um “princípio”, do qual procede. O princípio é suposto, é uma “hipótese” 

indemonstrável, o princípio é a causa da ciência e dá a razão ao seu objeto. Os 
                                                                                                                                                                                 
9 Cf. SOUZA, Sentido e alteridade, p. 112-200. 
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princípios da ciência do Ser deverão dar a razão do ser como uno e múltiplo ou 

justificar o Ser como uno e múltiplo. A ciência do ser exige que seus princípios 

tenham a um só tempo o caráter de absoluta inteligibilidade e necessidade. Esse 

princípio deve ser estabelecido por meio de demonstração que reduza o 

adversário ao absurdo. Daí Aristóteles propor o princípio de contradição em que o 

juízo revela o ser operando logicamente: se há determinação, há unidade; se há 

movimento da inteligência, há pluralidade de determinações. Assim, o princípio de 

contradição surge do ato judicativo com absoluta necessidade do movimento 

mesmo da inteligência. O estudo do ser enquanto ser revela a estrutura inerente a 

qualquer ser e a partir do qual o intelecto usando os dados fornecidos pela 

sensação, construiria o conceito. A lógica dialética, que é um processo em que 

comparece um adversário para ser combatido ou uma tese para ser refutada e 

chegar a uma síntese, embora contendo a diferença, é tratada como compulsão à 

identidade. Nesse movimento, assumindo uma posição de contraste ou de 

momentos distintos, a diferença é reconhecida, mas a própria dinâmica segue na 

direção de uma Aufhebung que embora contenha a diferença, não a trata como 

tal, apenas como obstáculo a ser ultrapassado.11  

 

  Platão, por exemplo, pretendia ensinar, com seus Diálogos,12 a idéia de 

que a compreensão dos fenômenos que ocorrem no mundo físico depende de 

uma hipótese: a existência de um plano superior da realidade, atingido apenas 

pelo intelecto e constituído de formas ou Idéias, arquétipos eternos dos quais a 

realidade concreta seria a cópia imperfeita e perecível. Através da dialética (feita 

de sucessivas oposições e superações de teses) seria possível ascender do 

mundo físico (apreendido pelos sentidos e objetos apenas de opiniões múltiplas e 

multáveis) à contemplação dos modelos ideais (objetos da verdadeira ciência). A 

dialética13 de Platão é uma construção marcada pela índole hipotética da 

Matemática, visando estabelecer uma estrutura objetiva do mundo das Idéias, 

                                                                                                                                                                                 
10 Cf. ARISTOTELES. Metafísica Livro I. 
11 Como ressalta Souza, em Sentido e alteridade, p. 191 – a lógica dialética é uma tentativa desesperada do 
processo re-identificante. 
12 Cf. VAZ. Ontologia e História,  p. 45-66. 
13 Cf. JAEGER. Paidéia  p. 592-619 e  p. 909-913.  
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centrada na Idéia suprema de Bem e na concepção de um mundo ideal, como 

reino do inteligível e transcendente, inteiramente “a priori”, livre das implicações 

espaço-temporais. Sendo a pretensão da dialética a comunhão das idéias como 

objeto necessário do logos e ambicionado abraçar a totalidade do ser como 

pluralidade ordenada (e não como unidade indistinta), esta totalidade do ser alia o 

aspecto estático e dinâmico do real numa síntese superior, por isso o ser deve ser 

entendido através de um “misto” do movimento e repouso que contém em si os 

princípios de “identidade” (mesmo) e “alteridade” (outro). Assim, ser, mesmo e 

outro são determinações ideais, necessárias e suficientes que definem o estatuto 

ontológico de toda a Idéia, estabelecendo a mais fundamental articulação do 

Mundo das Idéias, bem como, na ordem lógica, definem as leis necessárias da 

objetividade. O ser platônico é Idéia,14 é como logos que ele define a unidade: se 

há juízo, há síntese; se há síntese, há diversidade; se há diversidade e síntese, há 

participação. Assim, o ser se revela como participação precisamente na estrutura 

do ato judicativo e fazendo depender toda a sua inteligibilidade do aspecto formal 

da representação. O ser platônico deve ser expresso num conceito estritamente 

unívoco porque é o ser das Idéias, ou seja, o ser exprime a sua realização 

inteligível e se define por uma trama de realizações de participação e exclusão. 

Mas, observemos que o princípio organizador do mundo ideal não é o ser, mas o 

Bem. Partindo do Bem, a razão pode voltar de novo às Idéias, para as justificar 

definitivamente no ser e na inteligibilidade, não como objetos isolados, mas no 

todo orgânico.15 

 

  Edificar o modelo ideal ou o modelo de inteligibilidade do mundo 

humano, baseado na ordem do múltiplo que procede da unidade verdadeira, este 

é o modelo construído por meio da dialética do Bem e como reflexo da perfeição 

para Platão, enquanto que, para Hegel, o modelo é constituído, segundo a 

articulação dialética do Espírito, por obra da Razão que culmina no Estado. A 

                                                           
14 Cf. VAZ. Ontologia  e história, , p. 67-91 
15 Cf. PLATÃO. República, VI, p.511b-c. A exigência do transcendente e do absoluto na ordem do 
pensamento e da ação foi, sem dúvida, o germe depositado por Platão no âmbito da inquietação filosófica do 
ocidente, conforme indica VAZ, no seu  Escritos de filosofia III,  p. 16-43.  
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dialética é, para Platão, a instauração da “justa medida” ou da unidade da 

desordem, ao passo que para Hegel é a reconciliação das oposições.16 Apesar da 

profunda distinção da concepção do Uno como Bem e a concepção do Uno como 

Espírito, em ambos a ordem que procede do uno é sempre um retorno à Razão 

como círculo eterno da verdade: o Uno como Bem opera com a dialética do 

arquétipo e da sua imagem, devendo a ordem do mundo humano e da cultura ser 

a imagem imóvel do protótipo eterno da ordem, assim como é a ordem do 

universo; já o Uno como Espírito é a “substância” como sujeito no qual prevalece 

a dialética da negatividade, um movimento de sua própria negação até chegar à 

restauração mediatizada. Ora, enquanto em Platão esse movimento se cumpre 

seguindo o esquema vertical de ascensão e o uno preside a ordem do múltiplo 

sob a forma de Bem, organizando-o como universo, para Hegel, o movimento 

essencial do logos procede seguindo a linha horizontal de um desenvolvimento 

dialético no qual o princípio, que é o Uno, organiza o múltiplo segundo os estágios 

de sua manifestação do Espírito, quer dizer, organiza o múltiplo como história. 

  

  Tanto a versão platônica como a hegeliana obedecem duas 

possibilidades fundamentais de ordenação discursiva (no logos humano) do 

mundo do inteligível para, por meio dela, organizar o mundo do sensível e do 

opinável. O logos do inteligível e a dialética da Idéia, constituem esse terreno 

comum  do “idealismo”, no sentido metafísico do termo. O movimento essencial 

que o anima é sempre a redução do múltiplo ao Uno ou o explicar-se do múltiplo a 

partir do Uno. Logo, a dialética da Idéia, como leitura filosófica do mundo humano, 

significa uma ordenação ao Uno e uma explicação, a partir do Uno, do múltiplo 

que se manifesta no mundo dos homens, como ordenado e insensato.17 

 

  Considerando que é na equalização que repousa a segurança do logos 

e que, com a objetividade, a razão afasta o perigo do diferente, então a lógica cria 

                                                           
16 Cf. VAZ. Escritos de filosofia III,  p. 44-80. 
17 Observemos que Hegel é um pensador de seu tempo e guiado por uma pretensão de ser um pensamento 
absoluto: o mundo, ao seu ver, experimenta uma cisão; cabe a filosofia instaurar caminhos que conduzam à 
unidade restaurada. Cf. MENEZES. Para ler a fenomenologia do espírito, p. 13-27.  
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seu próprio mundo de conceitos, rejeitando a alteridade. Assim, os pensadores 

que admitem a existência de uma norma válida para todos, não precisam 

angustiar-se ao adotá-la como regra de conduta: “quando o racionalista que 

alimenta o designio de cultivar a razão; ou o epicurista que, reduzindo o homem à 

sensibilidade, opta pelo prazer; ou o cristão que elege a vida de piedade e 

penitência; todos eles decidiram-se segundo o que consideravam bom e 

verdadeiro e todos se beneficiaram de certa segurança”.18 O lógico torna seu 

pensamento um “porto seguro”, numa automediação circundada no discurso 

analítico. A lógica recusa qualquer relação com a descontinuidade da alteridade e 

é transformada num sistema formal auto-suficiente. A lógica cria seu próprio 

mundo de conceitos e não tem nada a ver com alteridade. Para pensar o que lhe 

é outro, o pensamento tem de se tornar intermediação, pois o outro é indomável e 

exige a ruptura com a possessão lógica. Na ruptura, a consciência começa a 

despertar. O pensamento é dor, pois está ligado ao sofrimento do ser e o 

pensamento de forma urgente emerge nas lacunas do viver que o próprio viver 

parece incapaz de preencher.19 

  

  Com Sartre, entramos em outro terreno, pois nosso autor compreende 

que a vida é um drama que nos atrai para o seu desenvolvimento. Assim, a 

condição humana não se distancia da vivência dramática, pois coincide com o 

próprio drama ao enfrentar as decisões, as escolhas e assumir responsabilidades 

dos atos. Assim, o indivíduo, quando opta a priori pelas normas, não precisa 

temer a má-escolha, pois pode reformulá-la, o real problema é a responsabilidade 

da preferência subjetiva diante do diferente, ou seja, a preocupação do Para-si de 

não perder a sua liberdade para o Para-outro.  

 

  Devemos  levar em consideração que, em Sartre, a consciência é livre e 

responsável e que não pode colocar-se dentro de nenhuma cadeia causal de ser; 

mais ainda, a consciência revela o mundo que sem o homem não seria trazido à 

luz e não sendo trazido à luz, não seria. Assim, sem o homem, a dialética é 
                                                           
18 Cf. FOULQUIÉ. O existencialismo, p. 67. 
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apenas hipótese. A dialética só será necessária na medida em que é vivida pelo 

homem concreto. Daí porque, para o referido autor, a dialética não pode ser uma 

lei cega, mas sim uma realidade vivida. A vivência do Para-si com o Para-outro é 

dramática, pois trava uma luta pelo centro e propriedade do mundo (Em-si): como 

se não houvesse lugar para os diversos focos num só mundo. O drama é comum 

ao Para-si como ao Para-outro. Ambos buscam reivindicar o mundo Em-si de 

modo subjetivo, ao mesmo tempo em que buscam objetivar a outra consciência. 

Ou melhor, o sentido que o Para-outro dá ao Para-si não é captado pelo Para-si e 

vice versa. Isso implica numa experiência particular de disputa, em que a 

consciência não é facticidade, mas a possibilidade perpétua de transcender. Essa 

relação originária de fuga rumo a... faz com que a presença-ausência do diferente 

se torne uma disputa. Primeiramente, porque a “facticidade do outro, ou seja, a 

contingência de seu ser, é agora explícita, em vez de implicitamente contida nas 

indicações laterais das coisas-utensílios”.20 No segundo momento, podemos 

observar que essa contingência existente é também renegada, através da 

possibilidade subjetiva de transcender, ou seja, que “o puro fato da presença do 

outro em meu mundo como ser-ai se traduz por um ser-como isto”.21 Essa luta é 

vivenciada na experiência do encontro entre o Para-si e o Para-outro. Ambos 

descobrem a impossibilidade intersubjetiva ou a síntese.22 O encontro com o outro 

consiste no fato de que, apesar da extensão da dominação de um ao outro e da 

recíproca submissão, não há posse do outro. O outro não entra inteiramente na 

abertura do ser em que um já encontra como campo de liberdade. 

 

  O segundo passo de domesticação da diferença diz respeito à 

temporalidade cronológica. Desde as construções pré-socráticas e platônicas “de 

suas idealidades realistas” ou as de Aristóteles com o seu “empirismo”, bem como 

as derivações e processos modernos de “subjetivações radicais”, a preocupação 

determinista é a mesma: fixação do tempo no espaço ou eternização do tempo 

                                                                                                                                                                                 
19 Cf. DESMOND. A filosofia e seus outros modos do ser e do pensar, p. 365-398. 
20 SARTRE, SN, p. 431. 
21 SARTRE, SN, p. 431. 
22 Essa luta é a que Sartre relata mais explicitamente na obra Entre quatro paredes, especificamente na frase 
“o inferno são os outros”. 
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nas coisas, porque o ser temporal é um estatuto objetivo da existência humana, 

independentemente de sua intenção pela consciência. 

  

  A mentalidade grega é constituída de uma harmonia “natural” entre o 

mundo perfeito e a subjetividade humana, como espelho da ordem cósmica. Aqui 

o ser é perfeição, o tempo é a eternidade de um movimento infinitamente 

disperso, sem ordenação real, e o homem se insere espontaneamente nos ritmos 

“naturais” do mundo, aceitando habitar no espaço fechado dos seus ciclos.23 Para 

o grego, a representação do espaço é o quadro fundamental dos fenômenos e a 

reflexão sobre o tempo visa, de preferência, a analogia com a extensão espacial: 

distribuição pontual do “passado”, “presente” e “futuro”, bem como, a utilização de 

imagens geométricas da linha reta e do círculo. Como sucessão pura, o tempo 

introduz no ser um princípio de dispersão, de esvaziamento, de declínio: ele é a 

imagem móvel e imperfeita do imóvel e perfeita eternidade. O pensamento grego 

como logos permanece inteiramente polarizado pela “forma”, a perfeição imóvel, 

enquanto só a prudência orienta o mundo inquieto e tenebroso do “acontecer”. 

  

  A mentalidade medieval foi constituída por uma noção de Providência 

necessária, divina e perfeita.24 O tempo favorece o crescimento para uma 

plenitude; a vida do homem dá a compreensão fundamental do tempo, descobre a 

sua unidade orgânica e progressiva, porque a subjetividade humana unifica seu 

curso numa totalidade indivisível. Para a visão hebraica, a dimensão espacial do 

mundo é secundária e o dado primordial é o tempo como articulação dinâmica de 

acontecimentos e como história. As imagens geométricas não são utilizadas para 

exprimir o tempo, usa-se, de preferência, a forma do ritmo vital: nascimento, 

crescimento e morte. E para o homem, a decisão livre e a ação, surgem como 

estruturas dinâmicas que dão densidade ontológica ao tempo. O acontecer 

histórico refere-se apenas ao que se desenrola sobre a cena do mundo.  

 

                                                           
23 É a repetição dos graus ou períodos (passado,presente e futuro) já estabelecidos, que obedecem a uma 
cronologia, conforme Souza, em “O tempo e a máquina do tempo”, p. 20-32.  
24 Cf. GILSON. História da filosofia cristã, p. 9-22.  
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  Na Idade Moderna, instaura-se uma concepção essencialmente aberta 

da história, em que se edifica uma nova imagem, a linha antropológica se 

distingue da linha cosmológica, a partir da afirmação da transcendência humana 

sobre o mundo, revelando-se na interpretação científica do universo “natural” e na 

sua transformação em universo “técnico”. A perspectiva antropológica se impõe 

como eixo central de interpretação do homem e do mundo. A razão humana 

define uma forma original de visão da história, em cujo sentido caminha a 

consciência moderna e dá origem a uma concepção em que a subjetividade surge 

criativa e dinâmica capaz de articular uma interpretação adequada na consciência 

histórica entre “tempo do mundo” e “tempo do homem”. É a partir da vida humana 

que se torna possível a compreensão da história do povo, da humanidade, da 

própria história do mundo como processo uno, como movimento orientado. A 

forma de “consciência histórica” do homem da cultura ocidental moderna radica 

na descoberta da subjetividade. Mas, é conveniente observarmos que a 

edificação da imagem moderna do mundo na forma do universo científico, 

liberando a subjetividade dos quadros estáticos do cosmos antigo, longe de se 

opor, vai ao encontro, no plano das significações profundas, da visão cristã. 

Assim, a perspectiva tão profundamente antropológica que tem sua gênese na 

visão bíblica, encontra-se no fundamento da doutrina do “homem imagem de 

Deus”, em que “imagem” refere-se ao atestado da presença e dominação de Deus 

sobre a natureza e o homem. Portanto, uma antropologia em que a 

transcendência ativa do homem sobre o mundo formula-se em termos de uma 

dialética da transformação, contudo, não numa dialética de intemporal 

contemplação. A conseqüência mais explícita foi a fundição do caráter dinâmico 

da concepção hebraica do ser e a visão do destino histórico do homem. Isso 

implica que o mundo não é dado como “natureza fechada em si mesma”, mas sim 

é essencialmente “aberto à ação humana”. A novidade é que “natureza” e 

“homem” vão tecendo juntos o destino histórico, cuja essência não se descobre 

na significação de um símbolo, mas no sentido de uma ação consciente. Porque o 

homem aparece como instituidor de sentido e o universo como a mais fecunda 
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das instituições, então, a história provoca o advento do mundo como mundo 

humano.  

 

  Porém, há uma outra característica da consciência histórica moderna 

que se apresenta como a descoberta experimental, referente ao nascimento da 

nova ciência experimental (que eleva as suas exigências de verificação e de 

crítica) e os ideais do novo racionalismo científico (no qual a razão constrói o 

universo das leis, visando a uma síntese). A subjetividade vai aparecer na ciência 

galileiana e no racionalismo cartesiano, possibilitando a “revolução copernicana” 

de uma história-cultural. A subjetividade moderna reelabora o mundo segundo a 

racionalidade das relações matemáticas, operando a dissociação do cosmos 

como grande Todo e matriz originária, bem como, superando a subjetividade 

cristã da interioridade, estabelecendo, assim, uma transcendência ativa do 

homem sobre o mundo e uma distância ontológica, a qual permite ao homem 

projetos históricos que visam ir além da esfera dos ciclos “naturais” dos 

fenômenos. 

 

  O traço característico desse racionalismo (iluminismo ou idealismo) é a 

aceitação da inevitabilidade do progresso e a suposição de uma medida25 ou 

norma, fixado por um ideal de que a história procura realizar (atualizar), mas que 

não encontra jamais em si uma adequação perfeita. Com a afirmação da 

inevitabilidade do progresso, a história tornou-se necessária, instituiu-se a idéia de 

um desenvolvimento necessário de eventos humanos até a consecução de um 

estado definitivo de perfeição e o ciclo total da história. A estreiteza da crítica 

conduziu ao historicismo e aos dualismos que marcaram a crise e o declínio da 

consciência histórica. A fenomenologia tentará oferecer uma resposta a esse 

impasse. 

  A inspiração original da fenomenologia desconsidera todos os fatos 

como totalidade absoluta. Se a história não é um mundo histórico, então não 

existe a História, mas toda história é história de alguma coisa (de um período, de 
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uma instituição, de uma pessoa...); mas não é um processo ou uma substância 

única ou universal que compreende tudo dentro de si, mas sim, a forma de uma 

elaboração rigorosa da intencionalidade da consciência, ou seja, da sua abertura 

às esferas da realidade que “aparecem” ao homem e cuja fundamentação se 

baseia numa radical “doação de sentido” por parte da consciência translúcida.26 A 

fenomenologia supera o historicismo ao compreender a questão do relativismo e 

ao conduzir a reflexão sobre o homem e sobre a subjetividade27 para uma 

estrutura fundamental do existente humano. Assim, a passagem para uma 

compreensão a partir da historicidade da consciência situada impõe-se como 

tarefa capital à reflexão do existencialismo contemporâneo. Trata-se, portanto, de 

situar a subjetividade diante de seu projeto que interpreta o universo como história 

e de mostrar que é a partir de tal situação que a subjetividade, como condição 

humana, deverá assumir a forma de “fluxo temporal da consciência”. O homem se 

sabe, agora, situado no espaço e no tempo, bem definido em sua totalidade, 

conseguindo ver-se como sujeito que conhece seu habitat, como globalidade 

planetária, bem como sabe-se pertencente à história. A temporalidade dá-se 

originalmente como fundamento de toda inquietação filosófica, ainda que sob 

nomes os mais diversos: finitude, contingência, acidente, diferença. 

 

  Na perspectiva sartreana a temporalidade é duração; há uma 

interligação interna, entre ser e passar ou como impulso único do fim e motivo. A 

temporalidade não se constitui por espasmos ou movimentos isolados, mas por 

uma  dinâmica, onde o fenômeno do devir temporal é uma modificação global que 

aparece no curso da metamorfose do Para-si. É o Para-si que concebe o sentido 

da situação real; isso acontece com o tempo (futuro, presente, passado) e com 

suas relações com o Em-si e com o Para-outro. O tempo como condição de 
                                                                                                                                                                                 
25 O critério variou para os mais diversos pensadores modernos, mas todos estabeleceram uma medida. Cf. 
DESMOND em A filosofia e seus outros modos do ser e do pensar, p. 39-118. 
26 A consciência é translúcida porque não tem conteúdos (sensações, imagens), não há nela coisa a 
inventariar. O que significa que toda consciência é absolutamente clara para si e que a única maneira de 
existir para uma consciência é ter consciência de que existe, ela é por si, é espontânea, é para si. Cf. 
MOUTINHO, Sartre, p. 96-100. 
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efetivação da mutabilidade da realidade é, na verdade, um desembocadouro do 

incontrolável, e, portanto, um escândalo para qualquer constelação bem-arranjada 

de conceitos. A tarefa que a ontologia existencial se propõe é descrever esse 

escândalo e fundamentá-lo na própria condição do ser, onde Para-si, Em-si e 

Para-outro convivem num movimento de possibilidade indeterminada. Exprimir o 

ser-no-mundo como afrontamento de um destino: tal é a definição própria do que 

é histórico. No existir histórico, o homem é sujeito face ao mundo, ele constitui o 

mundo como um fluxo contínuo de sentido; ora, o sentido pode desdobrar-se em 

significação objetiva do mundo e em significação subjetiva do mundo para-o-

sujeito-situado; mas o homem existe historicamente na medida em que exprime a 

significação do mundo para a sua liberdade, na medida em que seu discurso 

sobre o mundo quebra a homogeneidade pela irrupção do evento, aberto em 

possibilidades pela decisão livre, aceito como risco e significado como aventura.  

Só é possível considerar a temporalidade do Para-si, quando se pensa na 

situação subjetiva, na situação objetiva existencial  e no conflito com o Para-outro, 

presente e ausente que a história manifesta e suscita.  

 

  O terceiro passo de domesticação da diferença refere-se à concepção 

neutralizante do diferente em nome de uma harmonia da totalidade, do 

objetivismo e do infinito. Trata-se da neutralização do real, através das categorias 

universalizantes, uma vez que o grande problema da consciência ocidental foi de 

se ver às voltas com a realidade, sem os instrumentos de compreensão que a 

própria cultura recria constantemente. Nessa mesma linha, encontra-se a 

dificuldade de conviver com a incompreensão de que a diferença é o desafio ou a 

possibilidade de um projeto que é constantemente fracassado: a diferença é, 

simultânea e contraditoriamente, provocação de um processo de compreensão do 

todo e bloqueia qualquer invectiva de universalização totalizante. Essas duas 

justificativas esclarecem porque a diferença foi negada para sustentar a 

identidade do todo e a objetivação intelectual-neutralizante do real. Pois a noção 

                                                                                                                                                                                 
27 Subjetividade não significa para Sartre identidade e onicompreensão, mas significa abertura, possibilidade 
(Cf.SARTRE, O ser e o nada, p. 373-384). Nesse sentido, a subjetividade desponta a significação ética de um 
Para-outro incontornável. 
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de plenitude só consegue recorrer à realidade como uma questão de 

conhecimento e um conhecimento organizado em torno de uma verdade universal 

e de uma racionalidade solitária. Nesse itinerário da identidade ignora-se o 

diferente como outro porque este é o não-ser e está sempre em função do mesmo 

ou do ser, somente captando o que se dá à representação e na manifestação do 

logos.  

 

  Quando Sartre pensa o ser como nada quer explicitar que não existe o 

ser puro, o que existe é o ser indeterminado, sem identidade perfeita, cuja 

existência é marcada pelo inacabamento e pela angústia de descobrir a metáfora 

do negativo e do impossível. É porque o ser é compreendido como possibilidade e 

contingência que a identidade pode ser reduzida à ilusão ou  armadilha. A 

identidade é ilusão quando passa a ser compreendida como intocável e pleno em-

si, pois se interessa cada vez mais pelo banal, pelos objetos e pela existência 

imediata. Assim, o sujeito torna-se utensílio, pois toda ação humana está 

instrumentalizada, como meio, como alienação para alguém ou para alguma 

coisa, menos para o próprio sujeito. A identidade é armadilha quando desenvolve 

uma autenticidade convencional e de má-fé, estabelecida formalmente no  espírito  

de  seriedade28 que  esbarra  na  passividade  e  na  adesão  de valores estáticos 

estabelecidos. 

 

  Nosso autor desconfia de todos os valores gerais em si, pois esses 

valores se degradam ao tomarem o aspecto de convenções, tornando-se 

susceptíveis de se transformarem de realidades vividas em álibis para a 

hipocrisia, pois um “valor moral” pode mascarar ao invés de inquietar. O que se 

compreendeu por “o bem”, “o belo”, “o verdadeiro”, “o justo”, é posto em 

discussão pois ao se petrificarem em dogmas e preconceitos destruiram o impulso 

vital dos valores. Essa é a razão que, para Sartre, só o homem é a origem e 

fundamento dos valores e só no homem se define como possibilidade de dar 

                                                           
28 O “espirito de seriedade” reluta em assumir-se como um autêntico criador de valores. Sartre sugere que o 
resultado principal da psicanálise existencial deve ser o de fazer renunciar o “espírito de seriedade” (Cf. 
SARTRE, SN, p. 763).  
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significação às coisas; aí está a raiz da responsabilidade e da liberdade: ser 

humano é dar sentido, pensar, interpretar, escolher e assumir suas decisões. 

Nenhum sistema de valores pode dizer o que se tem de fazer aqui e agora, daí 

resulta que todos os sistemas são supérfluos. É o homem que deve inventar seus 

princípios, normas e valores.  
 

  Sartre se opõe a ética da infinitude e se posiciona a favor de uma ética 

da finitude. Ele nega o princípio da razão suficiente, princípio-guia do infinitismo, 

argumentando que as categorias Bem, Dever, Prazer e a visão normativa a priori, 

apenas possibilizam ao homem tornar-se objeto. Faz-se mister abolir a 

perspectiva de princípio e normas, pois são caracterizadas pela objetividade. E a 

objetividade é incompatível com a condição humana. Assim, ele deixa entrever 

uma ética que assume a responsabilidade em face de uma realidade humana em 

situação. Daí porque a origem do valor é a falta, pois o Para-si determina a si 

mesmo em seu ser como constante incompletude, o que obriga ao Para-si a 

busca ou a constituição da existência e dos valores. Segue-se daí que “as 

diversas tarefas do Para-si  podem ser objeto de uma psicanálise existencial, pois 

todas elas visam produzir a síntese faltada da consciência e do ser sob o signo do 

valor, ou causa de si”.29  A psicanálise existencial irá revelar ao homem o objetivo 

real de sua busca, que é familiarizar-se com sua paixão, ou seja, “toda realidade 

humana é uma paixão, já que projeta perder-se para fundamentar o ser e, ao 

mesmo tempo, constituir um Em-si que escape à contingência sendo fundamento 

de si mesmo, o Ens causa sui que as religiões chamam de Deus”.30  É 

conveniente frisar que o resultado da psicanálise existencial deve ser fazer 

renunciar o espírito de seriedade, uma vez que, “o espírito de seriedade tem por 

dupla característica, com efeito, considerar os valores como dados 

transcendentes, independentes da subjetividade humana, e transferir o caráter de 

‘desejável’ da estrutura ontológica das coisas para sua simples constituição 

material”.31 

                                                           
29 SARTRE, SN, p. 763. 
30 SARTRE, SN, p. 750. 
31 SARTRE, SN, p. 763. 
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  Para Sartre, a ética também busca resgatar a necessidade do 

reconhecimento da diferença, haja vista que,  
 “A ontologia e a psicanálise existencial devem revelar ao agente moral que ele 
é o ser pelo qual os valores existem. É então que sua liberdade tomará 
consciência de si e se descobrirá na angústia como única fonte do valor e como 
o nada pelo qual o mundo existe. Uma vez que a liberdade venha a descobrir a 
busca do ser e a aparição do Em-si como os seus possíveis irá captar pela e na 
angústia que são possíveis somente sobre o fundo de possibilidade de outros 
possíveis”.32 

 

  O tema que constitui toda e qualquer escolha de possíveis é o valor, o 

que implica no aspecto de ser. Ora, se o Ser é clivado, é desenraizado e está 

continuamente em confronto com o não-ser, então o Para-outro vive o mesmo 

dilema do Para-si: não pode combater e nem escapar um do outro. Portanto, é 

condição primordial, decisiva e absolutamente necessária a diferença e o embate. 

O Para-si é ipseidade, singularidade subjetiva, ser concreto e constituidora de 

valores. O Para-outro só aparece ao Para-si pela transcendência, pela separação 

ontológica, pela diferença de valores, pela desidentificação em situação. Assim, 

Para-si e Para-outro se confrontam como subjetividades e como encontro original 

da diferença. 

  

4.2.    A dimensão originária do conflito 
 
 No contacto entre ser-Em-si e ser-Para-si, o Para-si sempre pode 

ultrapassar o Em-si, não em direção a seu ser, mas em direção ao sentido desse 

ser. O sentido do ser-Em-si que se revela ao Para-si é fenômeno do ser, pois a 

consciência produz uma revelação-revelada de um ser que não é e que se dá 

como existente quando ela o revela. A estabilidade das coisas e dos objetos se 

perde na sua inconsistência, pois é desprovida de sentido, a não ser a que lhe é 

atribuída pelo Para-si. O ser-Para-si é a existência capaz de experienciar, 

compreender e descrever a opacidade do Em-si, como um conjunto organizado                       

de ser-para-desvendar. Portanto, o ser-Em-si é identificado com a ausência da 

                                                           
32 SARTRE, SN, p. 764. 
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justificativa essencial de ser; ao passo que o Para-si é contraditório, pois, ao 

mesmo tempo, é consciência intencional e realiza um recuo em relação a si 

mesmo. Em outras palavras, aquilo que o Para-si é em si mesmo e não é ser e 

aquilo que o Para-si é enquanto outro que não ele mesmo. É o Para-si que abre 

uma fissura e introduz no seu ser uma falha, o nada. O nada se revela 

propriamente com e no existente, enquanto este  escapa e dispersa em sua 

totalidade. Significa isso que o nada é vivido pelo Para-si enquanto ser do 

fenômeno, da existência e não pode ser todo o ser. O Para-si tem a tarefa de 

realizar o sentido de sua própria essência e do ser-Em-si, decidindo sem 

mecanismos de fuga ou sem desculpas, porém em situação e constituindo-se em 

liberdade e com responsabilidade. 

   

 O encontro entre Para-si e Para-outro é questionado por Sartre porque 

mesmo diante da presença, há ausência e tal ausência é inapreensível à 

subjetividade um do outro. Há um duelo, o qual é descrito do seguinte modo: 

Enquanto o Para-si é uma consciência intencional e possibilitadora de 

transcendência; o Para-outro aparece ofuscante, marcadamente como separação 

ontológica intransponível e com a possibilidade de transcendência-transcendida. 

Algo escapa: o aspecto de  ser-Em-si que um tem do outro. Por isso a consciência 

deseja ser Em-si, para escapar ao diferente. Para Sartre, 
“Tudo está em seu lugar, tudo existe sempre para mim, mas tudo é 
atravessado por uma fuga invisível e fixa rumo a um objeto novo. A 
aparição do outro no mundo corresponde, portanto, a um deslizamento 
fixo de todo o universo, a uma descentralização do mundo que solapa 
por baixo a centralização que simultaneamente efetuo”.33 

 

   O Para-outro aparece ao Para-si, segundo Sartre, “em pessoa”, o 

contacto é direto, o Para-si encontra o Para-outro, não o constitui, e vivencia a 

experiência do olhar. Quando os existentes aparecem, acontece o encontro, mas 

o confronto se dá com a sensação de estranheza, a náusea se instala, colocando 

no ser Para-si o problema do ser para o outro, surgindo a metáfora do 

inacabamento, do aberto, do negativo e do impossível. Assim, a náusea não anula 

                                                           
33 SARTRE, SN, p. 330 
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o ser, mas simplesmente revela a separação ontológica do ser e da subjetividade 

entre Para-si-Para-outro. O Para-si só aparece ao Para-outro pela transcendência 

e pela diferença. O mundo como é para-o-outro está sempre interdito para o Para-

si. É certo que não se trata aqui de aspectos físicos simplesmente, e sim de 

significados que ele lhes dá, e esses diferenciam para cada subjetividade. O 

drama está, então, na reinvindicação do mundo Para-si e Para-outro, buscam  

objetivar a consciência um do outro e não de um objeto qualquer no mundo. Mas 

as duas consciências falham, porque a simples possibilidade de outra consciência 

é uma fronteira imposta, é um limite. 

 

  O olhar do Para-outro que encara o Para-si gesta a consciência de ser 

visto e mostra-se como pura remissão, ou seja, experimenta-se a situação de que 

“sou um objeto para o outro”. Note-se, Sartre não discorre sobre o olhar em geral, 

nem se refere aos múltiplos olhares sobre alguém, mas trata do sentimento 

subjetivo da condição humana de olhar e ser olhado. Portanto, é um olhar muito 

especial, um olhar de como o homem pode encarar o seu semelhante, ou seja, 

um sujeito quando vê um “objeto-humano”, a sensação do Para-si diante do Para-

outro, um olhar subjetivo que se insurge sob a presença de..., um olhar de 

indignação.  Trata-se do conflito que esse olhar gesta nas relações concretas. O 

processo se inicia quando o Para-si está “tête-à-tête” com o outro. Os sentimentos 

que tomam conta é o de exílio, de expatriação, de abandono, de falta de 

identidade; sente-se a significação da subjetividade do outro à custa da própria 

subjetividade; sente-se o esvaziamento da liberdade uma vez que, à vista do 

outro, aparece-se como uma coisa em seu mundo; sente-se a “morte” da 

singularidade do ser sujeito, pois a impressão é de que o outro rouba o significado 

da própria subjetividade. O que há de infernal no olhar do outro é que ele não 

consegue captar o sentido da vida para o Para-si e ainda “desfigura” a 

subjetividade que se faz ser humano singular; daí a vergonha. A vergonha, para 

Sarte, passa a ser concebida como um sentimento, mais ontológico que moral, 

pois o homem ´so sente vergonha quando a liberdade lhe escapa, caindo na 

condição de objeto e foi constituído como tal pelo o outro. Consequentemente, o 
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Para-si perde a condição de sujeito e passa a depender ontologicamente de outra 

consciência. Assim, o Para-si adquire uma identidade que não se atribuiu. E 

finalmente, não importa mais a identidade do Para-si, mas sim a condição objetiva 

imposta. 

  

 Sartre ao avaliar a situação das relações concretas, chega a conclusão de 

que há uma luta, sem trégua, de todos contra todos. A novidade da compreensão 

do conflito, anunciada por Sartre, é a reviravolta que ele processa ao transformar 

a sensação de náusea em posição de revolta.34 A náusea sartreana é uma 

experiência que revela a estranheza do ser, também leva a subjetividade ao 

choque com as fronteiras sujeito-objeto e, ao mesmo tempo, a sensação 

melancólica de um estado limite subjacente à criatividade. Assim sendo, ele 

observa que o sujeito está sempre em situação, devendo inventar a si, ao mundo, 

o caminho e as possibilidades, todos os dias em forma de projeto. Esse furor de 

invenção é um alerta da vida dramática do homem e que é simultaneamente 

condenado à liberdade. Ao ressaltar a existência da subjetividade, Sartre, 

apresenta a revolta como recusa ao estabelecido, que impregna no homem o 

desejo de ruptura com a solidão. A revolta, assim, é gestada na indignação do 

olhar e na “possibilização” de um projeto.35 

 

  O insucesso ou o fracasso das relações concretas ocorre porque o 

Para-si opta por abandonar o seu projeto, constantemente renovado e não 

plenamente atingido, de tornar-se Em-si, deixando-se levar pelo Para-outro que 

quer tornar o Para-si objeto. A conseqüência é que o Para-si perde a sua 

condição de sujeito, descamba para os mecanismos de fuga, para a má-fé e/ou 

desenvolve o espírito de seriedade. O objetivo do Para-outro é atingido, 

convertendo o sujeito em objeto. Para Sartre, o fato é incontestável: o Para-si 

vivencia o mal estar de ser visto e sente-se em perigo; ameaçado, descobre-se na 

angústia, nadifica a náusea, indigna-se e é obrigado a enfrentar a situação. 

Porém, primeiramente, o Para-si torna-se sujeito ou permite tornar-se objeto pelo 
                                                           
34 Cf. KRISTEVA, Sentido e contra-senso da revolta, p. 280-282. 
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Para-outro; e, em segundo, lugar o Para-si assimila a subjetividade do outro ou 

permite que o Para-outro objetive a sua subjetividade. Eis o duplo nível de conflito 

da condição humana e de suas relações concretas.  

 

  A condição de ser humano está enraizada no enfrentamento do conflito: 

se fugir, torna-se coisa. Mas, a origem do conflito instaura-se quando o Para-outro 

coloca o Para-si em “situação de risco”, não como consciência infeliz, mas como 

estrutura permanente de ser-Para-si-Para-o-outro, reduzindo o Para-si a “atributo” 

da coisa, ou seja, quando a liberdade do Para-si não tem conteúdo real. Então, o 

Para-si obriga-se a pensar sobre o sentido do seu ser sujeito. 

 

  Nesse questionamento descobre-se a angústia da condição humana 

que coloca perpetuamente em questão seu ser. Sente-se nauseado diante da 

estranheza de colocar seu ser em questão, ao mesmo tempo em que se encontra 

originalmente com o outro, como diferente e irredutível e, assim, coloca o 

problema do outro como transcendência. O ser-Para-si, descobre a relação 

trasnscendente para o outro como constituindo seu próprio ser, do mesmo modo 

como descobre que o-ser-no-mundo medeia a singularidade subjetiva. Mas é o 

exame do ser-do-Para-si que coloca, concomitantemente, a rejeição e a definição 

de si, lançando para as estruturas que revelam originariamente o ser-para-o-outro, 

chegando a uma situação limite: o-ser-Para-si presente ao seu próprio ser e a 

possibilidade de ser apreendido como ausente pelo ser-Para-outro. Observemos 

que esta presença a... é uma questão de estar-situado com os outros no mundo, 

independentemente da longitude ou latitude geográfica, evidenciando que há 

inúmeras formas e modos de estar-situado com referência ao outro. Mas, o Para-

si aparece ausente, ou seja, como coisa entre coisas e não como infestação de 

presença, porque através do olhar o Para-si tornou-se um possível para o Para-

outro, ou seja, uma possibilidade de identidade imposta de fora.  

 

                                                                                                                                                                                 
35 Cf. LUIJPEN, Introdução à fenomenologia existencial, p. 189-202. 
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  Então, o conflito se instala, porque as opções são: ou o Para-si assimila 

a subjetividade do Para-outro ou permite que o Para-outro objetive a sua 

subjetividade. A assimilação e a objetivação são comportamentos que estão na 

raiz do ser, trata-se de  um fato original, não são comportamentos derivados. O 

problema original que o outro revela é: o Para-si só entra na especificidade do 

outro, quando se confronta com ele em relação a si próprio. Portanto, o conflito se 

acirra nas relações concretas com a  inacessibilidade do outro, pois entre o Para-

si e o Para-outro existe uma separação ontológica intransponível, sendo 

impossível um elo entre ipseidade e alteridade ou uma relação intersubjetiva. O 

outro só pode existir para o Para-si de duas formas: “Se o experimento com 

evidência, não posso conhecê-lo; se conheço, se atuo sobre ele, só alcanço seu 

ser-objeto e sua existência provável no meio do mundo. Nenhuma síntese dessas 

formas é possível”.36 Uma dupla interioridade se coloca então por um duplo 

movimento de negação: Para-si e Para-outro em oposição e com a 

impossibilidade de uma síntese. A presença do outro se manifesta como aquele 

diferente, como recusa radical ou como ofuscação. A única relação recíproca é a 

de incompreensão do Para-si em relação ao Para-outro e vice-versa. O olhar de 

indignação ou revolta que se interpõe entre o Para-si e o Para-outro aflora numa 

luta pela dignidade e não num assassinato do outro. 

 

  Concluindo, poderíamos dizer que em Sartre a questão do outro não se 

resolve numa síntese abstrata, como na dialética platônica ou hegeliana, nem 

numa teoria intersubjetiva na qual o encontro entre os homens se dá pela 

ofuscação das suas diferenças. Como vimos, para o nosso autor, as relações 

humanas são perpassadas por uma perspectiva insuperável do conflito. No 

entanto, é importante ressaltar que o conflito aqui não aponta para uma 

proximidade com violência e sim com a infinita busca humana de realização como 

Para-si, renunciando às facilidades do espírito de seriedade e da má-fé que 

muitas vezes os costumes e as morais mercantilizam.  O conflito como revolta só 

se instaura no Para-si que descobre a importância de enfrentar a existência da   

                                                           
36 SARTRE, SN, p. 384.  
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condição humana, uma vez que é impossível ignorá-la. Assim entendido, as 

relações humanas não podem se transformar em lugar de coisificação, mas da 

liberdade e da irrenunciável dignidade humana. 
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CONCLUSÃO 
 
 

  Sartre é provavelmente, entre os filósofos contemporâneos, o que 

exprimiu de maneira mais diversificada e intensa, as perplexidades e anseios do 

homem do século XX, tanto em seus romances, peças teatrais, filme como em 

suas obras filosóficas. Em O Ser e o Nada, ele expõe sua ontologia 

fenomenológica expressando a experiência de desengano e de fracasso 

vivenciada pelo homem que se vê abandonado em um mundo hostil e 

contraditório e que não encontra apoio, senão em si mesmo e em sua liberdade, a 

qual, não obstante, lhe escapa continuamente. Assim, nessa obra, Sartre 

empreende uma penetrante e profunda análise da existência humana e do 

homem como ser – no – mundo, ressaltando o aspecto negativo e de limitação 

inerente a todo ser finito e contingente. O homem vive, assim, sua própria 

existência num mundo adverso, opaco e maciço, destituído de frestas que 

possam iluminar a própria existência e que lhe abra a possibilidade de ascender a 

uma realidade transcendente. Voltando-se para o interior de si mesmo, a fim de 

encontrar, aí, a razão de si mesmo e o remédio para seus mais íntimos anseios, a 

existência humana não encontra, senão, o vazio e o nada de ser. Assim ela 

experimenta seu próprio ser como algo a lhe fugir constantemente na medida em 

que se esforça por conhecer-se e experimentar-se como existência. 

 

  Colocada, assim, neste mundo hostil e contraditório, bem como 

experimentando-se a si própria como pura negatividade, isto é, como nada de ser, 

só resta à existência humana viver este nada, que invade seu próprio ser e 

penetra em sua própria intimidade, vivendo a indeterminação como sua própria 

condição de ser. Diante do ser que se apresenta como maciço e contraditório, a 
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subjetividade sente a náusea existencial produzida pela revelação da existência 

absurda. 

  

  Desde a introdução da obra O ser e o nada Sartre concebe a 

consciência como um apelo ao ser e mostra que o cogito cartesiano remete 

imediatamente a um ser-Em-si, objeto da consciência. Referindo-se ao 

considerável progresso do pensamento moderno que reduz o existente à série 

das aparições que o manifestam, Sartre afirma a supressão de um certo número 

de dualismos, de modo muito especial o existente entre idealismo e realismo. 

Destarte, não obstante Sartre se opor a uma posição idealista do objeto do 

conhecimento e afirmar as existências diferenciadas do Em-si e do Para-si, ele 

percebe o difícil vínculo entre ambos.  O Em-si é, como vimos, uma plenitude 

fechada em si mesmo, enquanto o Para-si é concebido como uma consciência 

intencional,  é nadificação, transcendência que se interroga, nega e busca se 

projetar enquanto subjetividade no mundo. Assim, surge uma concepção nova da 

consciência, a qual permite abandonar a perspectiva de uma consciência 

substancial e com sede nas representações mentais, para considerar a 

consciência como polo de relações múltiplas e diversas. Uma vez que toda 

consciência é consciência de algo, a consciência constitui-se a si na mesma 

medida em que de si continuamente escapa em direção a algo que está fora dela 

mesma. O Para-si vai se dirigir ao Em-si e ao Para-outro.  

 

  O Ser-em-si é o que é, caracterizado como contingente, incriado, sem 

razão de ser e  sem causa, ou seja, o Em-si é identificado com a plenitude do ser, 

campo ontológico da consistência absoluta e que não trava qualquer tipo de 

relação com algo que se lhe opõe. O aspecto de contingência caracteriza todo ser 

finito e todo o ser mundano, pois contingência significa ausência da justificativa 

essencial de ser. O Para-si é puro vazio ontológico, é fissura, é nada, é relação 

com o ser que não é ele mesmo. Observemos que na relação Em-si e Para-si, 

todo ser está do lado do mundo ou do Em-si e não do lado do Para-si ou 

consciência, uma vez que tudo se passa como se o Em-si, que também pode ser 
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a realidade humana, para se fundar e se justificar a si mesmo se transformasse 

no Para-si, na consciência, efetuando, assim, de qualquer forma, a 

descompressão desta densidade maciça e plena de que é feito, enquanto em si, 

introduzindo, em seu ser, a falha representada pelo nada. A partir da consciência 

intencional, Sartre pretende mostrar que a consciência implica uma irremediável 

dualidade de oposições, entre sujeito e objeto, não apenas com relação aos 

objetos intramundanos, mas ainda com referência a ela própria. O cogito traz, em 

si mesmo um certo nada. Eis que ser consciente é realizar um recuo com relação 

a si mesmo, estar distante de si mesmo. É pelo nada que o ser se desloca de si 

mesmo. O Para-si é o ser que se determina a si próprio a existir, na medida em 

que não pode coincidir consigo mesmo. O Para-si é intrinsecamente contraditório. 

O Para-outro é uma outra consciência, é uma alteridade que disputa com o Para-

si o sentido do Em-si e a organização das coisas, dos objetos do mundo e de si 

mesmo, estando, também, sempre afetado pela faticidade. Todavia, uma vez que 

o Para-si está enredado em seu nada-de-ser e sua realidade é puramente 

interrogativa, negativa e nadificante, tem-se como conseqüência, que ele está 

sempre separado de si pelo nada da alteridade.  

 

  No contexto sartreano o nada tem valor ontológico. O nada se revela 

propriamente com e no existente enquanto este nos escapa e se dispersa em sua 

totalidade. Isso significa que o nada é vivido pelo homem enquanto o ser do 

homem não pode ser todo o ser: o ser do homem consiste no nada de ser. O 

problema e a procura do ser nascem do fato de que o homem é todo o ser, ou 

seja, de que o ser do homem é o nada da totalidade do ser. Sartre admite uma 

transfenomenalidade do nada: o nada acompanha o ser. O não-ser não é uma 

criação do espírito, fruto da criatividade negativa. Não é a negação que está na 

origem do nada, mas é o nada que é a origem e o fundamento da negação. Daí 

porque o nada não é, o nada foi, ou, o nada não se aniquila, mas o nada foi 

aniquilado. Não obstante, o nada supõe o ser e não pode dele se separar: o nada 

se nadifica sob o fundo do ser. O único ser que é possibilidade permanente 

sempre aberta para que se revele como um nada é o homem. O homem introduz 
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o nada no ser: a consciência, o Para-si, que é, por identidade, liberdade, é 

essencialmente nadificação do ser e constitui o nada, através de seus projetos. 

Assim, a negatividade e o nada surgem no ser da consciência e no ser do mundo. 

 

  É nessa situação que ser outro é ser negação interna ou fazer-se outro, 

sem jamais encontrar plenamente seu ser. Ser-Para-si e ser-Para-outro estão 

imediatamente e diretamente presentes ao se olharem mutamente. A presença de 

cada um se manifesta completamente diversa do Em-si, pois cada um em seu 

modo de ser corpo aparece como transcendência transcendida. Assim, cada um, 

quer como consciência intencional ou quer como alteridade se  constitui na 

medida em que se lança na facticidade de sua existência rumo à realização de 

uma possibilidade que não chega à completude. Isso ocorre porque o homem é 

um projeto que vive subjetivamente e torna o significado de uma situação de fato, 

uma ação sempre recriada. É esse movimento de ultrapassagem de si mesmo 

que Sartre denomina de transcendência ou execução do projeto que é o homem. 

Portanto, a disputa entre Para-si e Para-outro ocorre porque, no encontro, um 

aparece ao outro como limite e ameaça do auto-projetar.  

 

  O limite é vivenciado na prova do olhar, ou melhor, quando o Para-outro 

encara o Para-si, pois o sujeito que é o outro manifesta-se sempre como aquele 

que olha o Para-si e o Para-si experimenta-se como objetividade não revelada, ou 

seja, sente-se diretamente e como um ser qualquer, cuja subjetividade é 

inapreensível ao outro. Observemos que a percepção do olhar não consiste na 

apreensão de uma qualidade (o que olha) entre outras qualidades (estar vestido, 

ser bonito) de um olho ou de um objeto que exerce a sua função; mas a 

apreensão do olhar de alguém é ter consciência de que se é visto. Para Sartre, 

tomar consciência de ser olhado significa pura remissão de si mesmo ou 

experimentar ser-objeto-para-o-outro. 

 

  A ameaça é real porque pressente a possibilidade de morte do ser-

sujeito com vida própria e dotado da dimensão de possibilidade. O sujeito vivente 
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aparece em três perspectivas: primeiramente, como co-origem do significado que 

o mundo é para a consciência subjetiva intencional; segundo, como sendo auto-

projeto ou senhor da situação e que pode administrar as diversas possibilidades; 

terceiro, como executor do auto-projeto ou um sujeito livre e responsável pela 

espontânea transcendência e co-origem do sempre novo sentido. Quando o outro 

aparece rouba a cena da subjetividade-transcendência e a realização de ser 

dotado de vida própria. Ademais, o olhar do outro, coloca em xeque-mate a 

subjetividade como poder-ser, uma vez que a possibilidade se infesta de 

ausência, de mecanismos de fuga ou desenvolve o espírito de seriedade, em 

outras palavras, o outro passa a dominar a situação e apreende o Para-si com 

possibilidade de o ocultar ou o desmascarar. E finalmente, o olhar do outro 

condensa a liberdade do Para-si a uma transcendência paralisada, congelada e 

escravizada. A consequência é o surgimento da vergonha, pois o Para-si 

envergonha-se de ter permitido que o conteúdo real de sua liberdade escapasse e 

se tornasse objeto para o outro que o vê e o julga. Para Sartre, o ser sujeito é 

revolucionário, pois sua vida é marcada pela luta em prol da auto-defesa e da 

intencionalidade. 

 

  O olhar do outro põe, assim, em perigo o Para-si em duas frentes: como 

condição humana e como relações concretas. Na primeira perspectiva, o Para-

outro obriga o Para-si a pensar o sentido do seu ser sujeito. Na segunda situação, 

exige uma decisão entre os comportamentos de assimilação e objetivação, 

sempre indefinidamente satisfeitos. Concomitantemente, é o olhar do Para-outro 

que obriga o Para-si a tomar uma postura de enfrentamento com o solipsismo e 

com as interrelações. O Para-si é consciência sui generis, pois é ipseidade, ou 

seja, é um circuito de presença-ausência e não sede do ego opaco e nem tem o 

sentido criador-criatura, pois seu próprio ser é independente;  a consciência está 

ali como possibilitadora da própria transcendência. O outro aparece como uma 

separação ontológica e de transcendência, instigando, assim, o Para-si a se 

confrontar com o Para-outro, o que nega a tese solipsista, ao mesmo tempo que 

assume a estranheza das relações entre consciências. E, por fim, é através do 
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olhar que a subjetividade transcendente evidencia a indispensabilidade de 

enfrentar o conflito como condição de resgatar a possibilidade de ser humano. 

Uma vez que entre o Para-si e o Para-outro existe uma separação ontológica 

radical, a presença do outro se manifesta como ofuscação. É no duelo com o 

olhar do outro que o Para-si demarca sua resistência ou sua entrega. Mas, 

enquanto há luta, há condição humana de transcendência, persiste a capacidade 

estritamente humana de se projetar, bem como há possibilidade do encontro com 

o diferente, este aparecendo como um acontecimento. Encontrar alguém não é 

cruzar com, ou está perto de, ou ficar com;  encontrar alguém é estar em situação 

reconhecida de si e do outro. É numa perspectiva de evento que se reconhece 

simultaneamente a finitude humana provocada pelo desafio do confronto com o 

limite e que repercute no sujeito transcendente como conquista. Daí porque 

apresentamos o olhar como a inevitável revelação da existência, da dimensão 

ontológica e das diferentes atitudes de “luta”, frustração, dominação e objetivação. 

Todavia, o olhar também é situado no contraponto da possibilidade de o Para-si 

se revoltar e se projetar, pois somente no confronto é possível distinguir a 

especificidade do outro e de si. Ao pensar a alteridade, Sartre busca a tentativa de 

compreensão de subversão da tautologia, da neutralidade e da atemporalidade. 

Porque o outro corrói certezas, delimita o sentido do agir e funda o persistir da 

existência no mundo como subjetividade e não como coisa. O outro aparece não 

como um assassino, mas como um desafio. 
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SUMMARY 

 
 
 
 

                    This dissertation intends to comprehend the matter over human relations on a 

philosophical existential perspective as from the point of view of Jean-Paul Sartre in Being 

and Nothingness, presenting a constitutive contribution to its dimension of the conflict. 

Such theme is presented here in four chapters. At the first one, “the pursuit of being”, we 

deal with the rupture of Sartre towards the substantital and objectives ontologies, as well as 

with his proposal about a phenomenological existential ontology as a condition of 

possibility to approach philosophically the category of the other. At the second chapter, 

“Subjectivity and Conscience”, we set our heart on clarifying the conceptual reach of Sartre 

about the Dialectical Concept of Being (In-Itself and For-Itself), and about the possibilities 

of the existential activities (freedom and autonomy of choice) to understand the dichotomy 

existing in the intersubjective relations. At the chapter three, “Being-For-Other: Alterity”, is 

revealed the structure of the Being-For-Other, as well as the meaning of being-with-others. 

On a special way, the theme of looking at points out to the conflictual dimension in which 

is mixed upo the set of topics of the intersubjectivity of the author we are studying. At the 

last chapter, “Conflict: The Original Meaning of Intersubjectivity”, we demonstrate the 

connection with the conflict in the intersubjective relations and the project of the For-Itself 

expressing plainly and objectively the In-Itself and the For-Other. We also considered 

about the position of the philosophical occidental tradition, which has solved conflicts and 

violence, as well as the and the proportion of the problem in Sartre detailing the importance 

of the acceptation of the conflict as a possibility of the subjectivity to constitute the 

condition of being, confronting the dilemma of the struggle with the different as a challenge 

of the human condition. 
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