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RESUMO 
 

Aluno: Pedro Nogueira Farias 
Orientador: Prof. Dr. Emanuel Ricardo Germano Nunes 

 

 

FILOSOFIA E LITERATURA NO JOVEM SARTRE: UMA SUSTENTAÇÃO 
 

RECÍPROCA 
 
 
 
 
 

 

A proposta da nossa pesquisa é analisar a relação de sustentação recíproca entre 

filosofia e literatura em Sartre por via da leitura dos textos filosóficos e das obras de 

ficção A náusea e O muro, observando no pensamento de juventude de Sartre a 

predominância da questão ética. Relacionando filosofia e literatura, almejamos, 

desta forma, esclarecer as correspondências e os entrelaces dos questionamentos 

éticos que unem o plano teórico e a investigação sobre a concretude da vida 

humana, ambos, instrumentos interdependentes de um projeto filosófico-literário de 

fundo ético. Observaremos também as condições éticas do compromisso histórico 

que se estabelece por via do engajamento do escritor: compromisso recíproco 

assumido entre o escritor e o leitor a partir da liberdade situada. 

 

 

Palavras-chave: contingência; literatura; engajamento. 



 

ABSTRACT 
 
 
 

The purpose of our research is to analyze the relationship of mutual support between 
philosophy and literature in the Sartre's work through the reading of philosophical 
texts and works of fiction La Nausée and Le Mur, considering the predominance of 
ethical issue in his thinking of youth. Relating philosophy and literature, we aim thus 
to clarify the matches and the interweaving of ethical questions that unite the 
theoretical framework and the investigation on the concreteness of human life, both 
interdependent instruments of a literary-philosophical project of ethical background. 
We also have observed ethical conditions of the historic commitment settled by 
means writer engagement: reciprocal commitment assumed between writer and 
reader from located liberty. 
 

Keywords: contingency; literature; engagement. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

 

A presente dissertação explora, primeiramente, a enfática concepção de 

consciência em germinação no jovem Sartre por intermédio das obras A 

transcendência do ego e A náusea, atentando aos seus desenvolvimentos 

conceituais consoantes, tendo em vista prosseguir no escrutínio da relação homem e 

mundo, e de uma ética da liberdade humana presente nas obras Diário de uma 

guerra estranha e O muro, procurando, com isso, ressaltar a integração do projeto 

filosófico do intelectual engajado Jean-Paul Sartre, cujo pensamento possui a 

peculiar característica de expressar-se por diferentes vias e conseguir manter 

permanentemente abertas as fronteiras entre filosofia e literatura, o que Franklin 

Leopoldo e Silva entende como uma vizinhança comunicante. Deste modo, a 

narrativa filosófica (técnica e conceitual) e a literária (estética) mantém uma espécie 

de ligação interna que permite estudar esta inter-relação de modo a apreender o 

pensamento de nosso autor em estudo em toda sua riqueza. 
 

As obras A transcendência do ego e A náusea1 elucidam concomitantemente, 

por vias diferentes, o alvorecer do plano ético sartreano onde, em princípio, se dará 

uma ênfase ao desvelamento do mundo humano relacionado à concepção de 

homem no mundo. Trata-se de deparar-se com a natureza das coisas do mundo 

como também da própria consciência como contingentes, traçando, 

circunstanciadamente, o despertar de uma relação que se depara com a 

absurdidade que será a constatação da existência humana como gratuita e 

contingencial, abrindo-se, então, um horizonte que, prefaciado por essa relação 

angustiante, prevaleça uma melhor compreensão a respeito dos desdobramentos 

éticos. 
 

O percurso nos levará às principais questões posteriores tais como a liberdade, 

contingência radical, gratuidade, responsabilidade, opacidade na história e temas 

sobre o sentido da existência e da história que, esboçadas no plano teórico e 

situadas literalmente em A náusea e O muro, circundarão a ação do homem 

 
1
 Foram escritas simultaneamente em 1936. 
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desenvolvendo uma transformação do agente e do mundo como uma chave para 

ética. 
 

Podemos compreender a literatura como a dimensão narrativa das 

investigações fenomenológicas de Sartre, lugar do aprimoramento e refinamento dos 

estudos sobre as relações entre consciência e mundo, mas também – e não menos 

importante - espaço privilegiado em que, a partir da multiplicação de perspectivas e 

da inscrição em situação, devemos preferencialmente, segundo Franklin Leopoldo e 

Silva, nos situar para uma avaliação da ética nos escritos de Sartre2 

 
Este predomínio de questão ética é constatado seja no plano abstrato da 

reflexão filosófica de A transcendência do ego, O imaginário e Diário de uma guerra 

estranha ou no nível das experiências fictícias de A náusea e O muro. Há uma 

sustentação recíproca onde a ficção tornar-se-á o meio para a compreensão da 

realidade humana, onde sua realidade só é compreendida nas inscrições 

determinadas de cada indivíduo. As considerações a respeito das circunstancias 

particulares entre os homens em sua situação histórica, tornam-se o campo de 

compreensão genuína do sentido das condutas éticas. 
 

Em A transcendência do ego como em O imaginário e Diário de uma guerra 

estranha, Sartre evita, nessas reflexões filosóficas, o sobrevôo e o distanciamento 

da realidade humana. Pelo contrário, propõe um mergulho em sua dimensão 

concreta. E, é a essa intenção que a experiência fictícia responde, cumprindo o 

papel de investigar a concretude da realidade humana. Logo, os trabalhos literários 

A náusea como o conto O muro (que compõem a coletânea de contos intitulada com 

o mesmo nome), remetem sempre o indivíduo para a consciência de sua situação3. 

Nisso veremos que o homem situado é aquele que vive conscientemente a sua 

relatividade histórica. A vida histórica para Sartre é sempre a existência situada na 

relatividade que conseqüentemente o mundo contingente sempre revelará. 
 

Por exigência de uma filosofia que só pode ser constituída a partir de 

experiências reais, concretas, nas obras literárias de Sartre são expostas diversas 

situações que configuram a existência, questões que propõem um exame aguçado, 

 
 
 
 
2 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.16.

 
 

3 Situação é sempre uma posição no interior da história em sua relatividade, e é esse caráter interno que definirá, 
dentro das possibilidades que sempre estão a si manifestar, o sujeito histórico.

 
 

12 



uma compreensão dos problemas que se apresentam em todos os instantes para a 

consciência, sempre no âmbito de sua relação perante o mundo. 
 

Há uma dificuldade para compreender a ética existencialista, e esse problema 

refere-se principalmente à ambiguidade e ao radicalismo da liberdade: noção central 

da filosofia existencialista. É exigido um exame dessa ambiguidade para a 

compreensão ética. A liberdade radical deriva exatamente do fato de que ela diz 

respeito unicamente às escolhas que o ser humano pode fazer. 
 

Abordar a ética existencialista significará tratar da liberdade, pois não podemos 

pensar a ética como uma responsabilidade de exercer regras pré-estabelecidas, 

seria como uma contradição, pois uma liberdade radical não está em consonância 

com um dever obedecer ou não normas ou preceitos. A responsabilidade não teria 

sentido se houvesse um condicionamento ou determinismo precedendo uma ação, 

como se nossas ações fossem simplesmente uma resposta mecânica ou 

automática. Ora, ação é a atividade surgida da livre intenção de um agente, e, 

portanto, não submetida a qualquer compulsão ou poder coercitivo, sendo sempre 

uma atividade prática, concreta, que intervém no real em contraste à passividade de 

uma atitude puramente especulativa ou teórica. E agir é se constituir, é fazer-se a 

cada ação realizada. 
 

Admitir a liberdade absoluta4 é a exigência da responsabilidade absoluta. Para 

Sartre, no homem há sempre a anterioridade da existência como também há sempre 

a permanência da questão do sentido voltado sobre si. Se associarmos essas duas 

afirmações o que se desvendará é a ação. Reitera Sartre que a condição básica de 

qualquer ação é certamente a liberdade daquele que atua, pois, “a condição 

fundamental do ato é a liberdade”.5 Toda ação humana é constituída pela liberdade 

sempre inserida na história e todo fato histórico é contingente, derivando que toda 

ação humana e todo fato histórico é contingente enquanto livre. Nessa relação entre 

ação histórica e liberdade, que estabelece o âmago ético da existência, todas as 

ações são originadas de escolhas livres. Sendo que cada ação se realizará em um 

revestimento histórico de um compromisso ético. 

 
 
 

 
4 Em Sartre estamos diante de questões que surgem relativas principalmente à liberdade e nessa concepção não 
há como escapar à liberdade, pois o homem está “condenado a ser livre” (Sartre, 2001, p. 543).

  

5 Sartre, Jean-Paul. O ser e o nada, p. 541.
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O processo existencial é definido pela sucessão de escolhas morais, através de 

valores e fins que invento no decorrer da minha existência e que persigo. 

Compreender a moral sartreana é assumir que não existem valores a priori capazes 

de determinar a ação humana.6 Esse projeto ético-existencial de constituição do ser 

humano através de ações, da liberdade, não é outra coisa do que o exercício de si 

mesmo. 
 

O projeto de uma liberdade implica a previsão e a aceitação das mais diversas 

resistências, e sua realização está no enfrentamento. É necessário admitirmos certa 

margem de imprevisibilidade decorrente da independência das coisas em relação ao 

homem. Por esse motivo “todo projeto da liberdade é projeto em aberto, e não 

projeto fechado”.7 

 
É notável que no projeto ético sartreano o romance comporta-se numa relação 

de complementaridade entre o pensamento filosófico e a expressão literária, ou 

melhor, as duas formas de expressão desenvolvem uma relação recíproca, onde os 

temas filosóficos de Sartre tornam-se concretos, tornam-se um equacionamento, 

uma exigência da expressão literária na expressão multifacetada do concreto, 

equacionamento esse que, por meio de ficção, dá-se também como uma forma de 

enfretamento na vida real, no mundo dos homens.8 

 
Por isso, nossa pesquisa trata de um exercício de compreensão das obras de 

Sartre, sobretudo as filosóficas no que tange nossas necessidades em conseqüência 

de nossa temática, para então, em uma exigência metodológica, possa realizar-se 

uma contextualização rigorosa às suas obras literárias A náusea e o conto O muro. 

Em nosso estudo haverá um itinerário metodológico a ser tomado para que 

possamos esclarecer a temática com mais precisão. Para isso, o dividiremos em três 

momentos. O conhecimento de si como surgimento simultâneo ao mundo surgirá 

como primeiro momento desse nosso estudo. Para nosso segundo momento 

trataremos das conseqüências que o indivíduo terá desse seu 

 

 
6 Diante de uma situação concreta, nenhuma moral estabelecida é capaz de nos dizer o que devemos fazer. É o 
que Sartre exemplifica com o dilema do estudante que deveria escolher entre duas alternativas: cuidar da mãe ou 
partir para guerra. È o próprio indivíduo em sua solidão quem deve escolher qual das possibilidades deve seguir. 
Entretanto, sua escolha, que é orientada pela liberdade, define o que é melhor para si, para sua mãe e para todos 
neste ato decisório.

  

7 Sartre, Jean-Paul. O Ser e o Nada, p. 623.
  

8 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.11.
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conhecimento de si e do mundo em sua realidade concreta, em sua real situação. 

No terceiro momento trabalharemos a literatura para Sartre, sua idéia de intelectual 

engajado e sua relação entre ética e estética. 
 

De início iremos abordar a obra A transcendência do ego, escrita na mesma 

época de A náusea, no qual teremos acesso ao pensamento filosófico do jovem 

Sartre, que irá tecer críticas ao Espiritualismo e ao Idealismo, bem como mostrar sua 

aproximação com o pensamento de Husserl, mais especificamente, expressando 

seu elogio ao conceito de intencionalidade como também seu distanciamento. 
 

Na segunda parte de nosso trabalho, pretende-se realizar uma leitura das 

narrativas observando as personagens como o desdobramento literário da questão 

da liberdade que encontramos nas obras teóricas, para que, desta maneira, 

possamos tratar sobre a liberdade radical e suas conseqüências em situação. 
 

Em um momento de conclusão, esclareceremos a função da literatura engajada 

para Sartre, observando que a literatura deve ater-se à vida em nossa volta e refleti-

la procurando modificá-la. A literatura deve comportar-se como uma ação que o 

escritor tem com a sociedade e de como ela reflete esse elo. Veremos que para 

Sartre a literatura será o meio privilegiado no qual se alcançará a concretude, a 

realidade da vida humana. Para esse desígnio se utilizará sua crítica literária, a obra 

Que é a Literatura? como também O imaginário, para que possamos, por fim, ter 

desenvolvido todo nosso intuito de empreender uma análise de um estudo em ética 

e estética, a partir da explanação filosófico-literária em Sartre. 
 

Por fim, nosso objetivo será contribuir academicamente para viabilizar mais 

discursos sobre filosofias que se realizam na e para a concretude; no e para o 

enfrentamento da vida na realidade humana. 
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A VIZINHANÇA COMUNICANTE 
 
 
 
 
 
 

 

Nosso objetivo neste capítulo será a de esclarecermos o significado mais 

amplo e aprofundado do termo vizinhança comunicante que aparece na obra Ética e 

literatura em Sartre: ensaios introdutórios, de Franklin Leopoldo e Silva. 
 

Logo no começo desta obra o autor já nos remete ao entendimento sobre a 

relação existente entre filosofia e literatura, mais especificamente a filosofia 

fenomenológica e a literatura em Sartre. Primeiramente, entendemos que não há 

subordinação de ambas as esferas entre si, como também não há uma suposta 

hierarquia, pois aqui já não existe a redução de qualquer obra artística em mero 

exemplo facilitado de uma filosofia como nos sugere alguns críticos9 por 

compreender mal Sartre quando dele pensa-se que suas obras literárias, como 

também suas obras teatrais, seriam formas de divulgação de sua filosofia, facilitando 

uma apreensão de seu pensamento inacessível ao público que não entendia seu 

vocabulário filosófico. Por isso a fenomenologia e a literatura têm em sua relação um 

modo de compreensão mais profundo do que se possa entender uma relação 

meramente de exemplos e acessibilidade pública. 
 

Por isso não poderíamos afirmar, de forma alguma aqui, que Roquentin, de 

A náusea, transforma-se em mero exemplo simplificado de um sujeito com náusea 

perante a contingência do mundo e de si mesmo. Devemos compreendê-lo como 

descrição particular de um homem em relação ao seu mundo. E, de forma alguma 

essa descrição se dá em linguagem filosófica, mas sim pela linguagem literária, uma 

linguagem capaz de fornecer aspectos viscerais da condição humana em seu 

drama, ou seja, na sua concretude. 
 

A relação entre filosofia e literatura em Sartre, a vizinhança comunicante, 

não acontece como uma relação externa. Devemos compreender sua relação como 

uma passagem que se dá internamente entre ambas, passagem necessária e de 

complementaridade. 

 

 
9 O próprio Paulo Perdigão, que realizou um belo trabalho na tradução de O ser e nada, comete esse equivoco 
em seu livro Existência e Liberdade: uma introdução à filosofia de Sartre.  
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Isso talvez ajude a esclarecer o que se quer dizer com a expressão vizinhança 
comunicativa para descrever a relação determinante entre filosofia e literatura. A 
princípio, não se trata de uma relação extrínseca e suspeitamos que não seja 
tampouco uma relação de identidade absoluta. A relação de uma a outra se daria 
por uma espécie de comunicação que, à falta de outro termo, chamaríamos de 
passagem interna, querendo significar com isso que a vizinhança entre filosofia e 
literatura é tal que não se precisaria, nem se poderia, sair de uma para entrar na 
outra, configurando assim dois espaços contíguos mas apenas indiretamente 
comunicáveis, ou seja, em que a passagem de um a outro se daria pela mediação 
da exterioridade. Pelo contrário, haveria uma forma de passar de um a outro que 
seria uma via interna, sem que, nesse caso, a comunicação direta anulasse a 

diferença10. 
 
 

A comunicação interna existente entre filosofia e literatura não faz confundir 

os dois gêneros, pois garante sim suas distinções. 
 

Para Sartre, a filosofia deveria dá conta da realidade humana sem 

abstrações, de uma maneira que pudesse descrevê-la, daí o anseio para uma forma 

de expressão adequada, modo que a linguagem filosófica torna-se insuficiente em 

seu alcance para descrever a condição humana. 

 

 

Com isso, queremos dizer que a expressão filosófica e a expressão literária são 
ambas necessárias em Sartre porque, por meio delas, o autor diz e não diz as 
mesmas coisas. Parece óbvio afirmar que Sartre diz a mesma coisa quando faz 
filosofia e quando faz literatura, mas isso ainda deixa intacta a questão de por que 
ele o diz de duas maneiras diferentes. Pois bem: se renunciamos às 
simplificações, que seria dizer, por exemplo, que a literatura ilustra teses 
filosóficas apresentando em concreto situações que a teoria considera 
abstratamente, restaria afirmar que as duas formas de expressão não dizem 
exatamente o mesmo. Mas seria absurdo afirmar que Sartre filósofos e Sartre 
ficcionista dizem coisas completamente diferentes. Ora, se a literatura não serve 
apenas para ilustrar teorias filosóficas e se, no entanto, há uma identidade 
profunda entre as duas instâncias de expressão, segue-se, pensamos, que a 
diferença entre a elucidação da ordem humana e a descrição compreensiva de 
como os homens a vivem é ao mesmo tempo a identidade entre o nível das 
estruturas descritas fenomenologicamente e o nível das vivências narradas 

historicamente11. 
 
 
 
 

Por isso existe a comunicação interna, porém de uma forma que não anula a 

distinção e separação entre os dois gêneros de expressão do autor. O ponto-chave 

que devemos compreender em Sartre, precisamente daqui em diante, é que a 

metafísica não mais se refere às abstrações e nem com mundo eterno em relação à 

 

 
10Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p. 

13. 11 Idem, p. 12- 13. 
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realidade humana. Ela está totalmente ligada à concretude da vivência humana e 

pensar em metafísica para Sartre implicará necessariamente em pensar a história12. 
 

No entanto, para uma linguagem que possivelmente abrangesse os 

entrelaces da vida como ela é, a forma de expressão filosófica limita-se pela sua 

própria estrutura. Mesmo que o discurso filosófico tenha mudado com o tempo onde 

já não é mais uma linguagem que dantes vigorava, principalmente na modernidade, 

diante daquele rigor lógico, analítico, quase matemático, ela, a linguagem filosófica, 

por sua própria estrutura ainda respeita certas expressões. E com isso dificilmente 

se conseguiria expressar de forma compreensiva a condição humana. Porém, há 

uma linguagem-ponte para isso, e essa linguagem é a literatura. 
 

Então, como vimos, a filosofia existencial de Sartre exige uma linguagem 

que retrate a realidade humana perante seus dramas. Para Franklin Leopoldo e 

Silva, a vizinhança comunicante se dá por passagem interna de dois gêneros que 

não se confundem e que não se misturam, justamente porque fala da palavra 

vizinhança, que, pressupõe algo já independente, e que distingue ao mesmo tempo 

uma residência da outra, entre filosofia e literatura. Logo, a expressão da palavra 

comunicante irá nos transmitir que esses vizinhos não estão isolados um do outro, e 

que de certa forma compartilha um mesmo horizonte em que por meio da distinção 

temos ao mesmo tempo essa interação, essa comunicação, e que não é de forma 

aleatória e contingente a exigência dessa comunicação: ela se dá de forma 

necessária. 
 

Em O ser e o nada, Sartre parte de conceitos filosóficos tradicionais, os quais 

pertencem à modernidade, contudo, suas intenções não são de modo algum 

preservar a tradição filosófica, mas sim transformar seus conceitos de maneira 

radicalmente distinta da tradição, sobretudo romper as identificações que haviam 

dos termos um com o outro, por exemplo, consciência e mundo, que veremos logo a 

seguir. Contudo, Sartre determina suas distinções sem ao mesmo tempo isolar um 

conceito do outro. Pois já não se pode pensar um termo sem o outro, logo, desta 

forma temos uma tensão gerada desta ambiguidade, que é totalmente referente e 

característica da própria condição humana. 

 
 
 

 
12 Veremos mais adiante como isso acontece. 
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Com isso, Sartre nos esclarece sobre a separação por direito que há entre os 

conceitos e que, no entanto, serão inseparáveis de fato. Aqui é onde podemos 

compreender melhor essa vizinhança comunicante, necessária entre conceitos 

distintos. Por exemplo, temos a metafísica que de maneira alguma pode ser da 

mesma natureza que a história, pois são termos distintos e não podemos confundi-

los, entretanto, de forma alguma podemos alcançar a metafísica sem ser na história. 

O que há é uma separação por direito, por suas singularidades, como também ao 

mesmo tempo há uma junção de fato e que por sua vez devemos aceitar essa 

dicotomia dos conceitos. 
 

Nota-se a exigência de uma sustentação recíproca e necessária entre ambos 

os termos para o entendimento da realidade humana, onde não podemos mais 

escolher somente um deles, mas que sempre temos que mantê-los separados por 

direito. Ou seja, isso quer dizer que não se identificam homogeneamente, portanto 

não há uma diluição de um conceito no outro. Porém, simultaneamente devemos 

assumir sua junção de fato, onde não podemos mais pensá-los separadamente. 
 

Então, para termos uma compreensão bem mais segura da filosofia de nosso 

autor, devemos partir desses pressupostos, para não nos confundirmos, pois em 

nosso caminhar rumo à frente, no pensamento do nosso autor, nos aguardará uma 

tarefa não tão amena: desbravar essa filosofia do último grande filósofo sistemático. 

Por mais paradoxal que seja seu pensamento, ele é dado em um grande sistema 

que aprisionará o indivíduo em sua liberdade. 
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O DESVELAMENTO DO MUNDO HUMANO 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 
 
 
 

 

Veremos no decorrer deste capítulo que a vida humana possui uma forma de 

acontecer que não comporta a estabilidade, ela se constitui de fatos, e nada 

assegura que haja entre esses e as coisas do mundo uma conexão e teleologia; 

nisso o próprio sujeito se perceberá contingente. Será preciso o homem esvaziar-se 

de toda referência e buscar-se ser no mundo “re-apreendendo” as características do 

viver. 
 

Abordaremos, através da dimensão narrativa de Sartre, o contato do 

personagem central de A náusea, Antoine Roquentin com a existência em sua volta 

que o levará, primeiramente, à constatação da gratuidade das coisas no mundo. 

Detectar que é a gratuidade aquilo que realmente conceitua toda a existência 

mostrará o homem também inserido na vida como contingente. A existência do 

homem se mostra gratuita, o que contrasta com a sua intenção íntima, que é a que 

ela tenha um valor, que ela se conduza por um caminho necessário e não 

contingente. E então surge a angústia. 
 

A angústia de Roquentin é de sentir-se existente, pois traduz que sua vida de 

nada vale, sua vida não tem razão para ser vivida, e ele se depara, então, com o 

absurdo. 
 

O romance de Sartre A náusea exprimirá esta absurdidade radical da vida do 

homem perante o mundo existente. Mas veremos que, ao mesmo tempo, há 

tentativas de resolução, ou pelo menos, de equacionamento desse problema, não 

obstante o viés, por vezes, pessimista no tratamento da questão da absurdidade. 

Veremos oportunamente que o romance far-nos-á questionar a razão de viver, ao 

mesmo tempo em que não nos concede respostas definitivas sobre este sentido, 

visto que, como demonstraremos, somente um ar duvidoso enche os pulmões da 

personagem do livro em seu final. 
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Procurando delinear a questão do pessimismo moral em A náusea, 

observaremos oportunamente que Albert Camus critica Sartre duplamente nesse 

romance. Primeiramente, Camus afirma ter esse romance um intelectualismo 

excessivo, articulando-se mais por idéias do que por imagens, e, no plano ético, 

Sartre não teria sido feliz em seu enfrentamento da concretude do mundo humano. 

Logo depois, afirma que Sartre resvala no pessimismo, pois só exprimiria o problema 

da absurdidade, mas não conduziria a personagem, nem os leitores, a uma relação 

moral com essa absurdidade. Seria realmente isso mesmo? Quanto a isso, 

debateremos sua procedência. 
 

Nossa dissertação almeja, neste primeiro instante, esclarecer também em que 

medida o jovem Sartre não apenas transpõe sua filosofia em romance, mas compõe 

sua filosofia por intermédio dos equacionamentos narrativos, fato que iremos 

apontar, mais especificamente, acontecer a respeito do conceito de existência em 

germinação na juventude desse filósofo. 
 

Será ocasião também de explorarmos as relações do jovem Sartre com a 

filosofia de Descartes, da qual se diz ao mesmo tempo tributário e crítico. 
 

Depois desta primeira abordagem do pensamento do jovem Sartre, 

finalizaremos essa primeira parte do trabalho fazendo uma primeira menção às 

relações entre filosofia e literatura segundo o autor. 
 

Posteriormente, investigaremos questões internas da obra A náusea: 

trataremos sobre os processos de constatações que a personagem Roquentin tem 

com o mundo a sua volta, que analisam e desenvolvem narrativamente as 

explorações do jovem Sartre sobre a problemática da consciência. 
 

Tentaremos mostrar os elementos narrativos contributivos para o 

esclarecimento filosófico da existência. Em seguida, notaremos a evolução narrativa 

da existência constatada como contingência, e estudaremos o desdobramento 

existencial e ético da personagem principal Antoine Roquentin. Finalmente, iremos 

abordar, também, as tentativas de fuga do herói do romance perante a revelação da 

existência como contingência. 
 

Aqui, nesse momento, trataremos da angústia de Roquentin em relação à 

absurdidade e da gratuidade do mundo, analisando os desdobramentos éticos e 

existenciais acarretadas pelas relações da vida com a contingência. Para tanto, em 
 

nossa análise, privilegiaremos as relações entre a obra A náusea e a filosofia 21 



 

sartreana de A transcendência do ego, procurando assim articular de maneira 

abrangente o conceito de existência para o jovem Sartre. 

 
 

 

O plano teórico de A transcendência do ego 
 
 
 

 

O tema de A transcendência do ego, bem como o de A náusea, é o processo 

do conhecimento de si, uma dupla via em direção à existência concreta, um caminho 

filosófico e o outro narrativo, vias que se imbricam constantemente. A 

transcendência do ego revelar-nos-á a tese sartreana sobre a consciência, enquanto 

o romance proporcionar-nos-á, narrativamente, a experiência da exploração desta 

consciência imersa na espessura concreta da realidade. 
 

Nesta obra filosófica, Sartre expulsará o Eu transcendental da estrutura da 

consciência absoluta, e, como trajetória de purificação do campo transcendental, 

utilizar-se-á da noção de intencionalidade (aqui a noção de intencionalidade 

husserliana) que diz: “toda consciência é consciência de alguma coisa”. Portanto não 

haverá consciência fora desse ato intencional, onde corresponderá, por ora, sua 

única forma de existência. 
 

Na obra A transcendência do ego, Sartre nos apresentar o caminho: passos 

que nos colocam no conhecimento da consciência, de suas ações - será esse o 

caminho para o conhecimento de si. Contra a tese de psicólogos e filósofos de seu 

tempo, alinhados com o Espiritualismo ou com o Idealismo, o ponto central a ser 

tratado será a descoberta da espontaneidade da consciência, ou como diz Sartre, 

descoberta de ser a fatalidade de sua espontaneidade, causa da sensação de 

angústia, uma sensação gerada ao mesmo tempo em que se tem o conhecimento 

de si. É essa espontaneidade que irá constituir a consciência pura. 
 

Aqui, temos a constatação de uma consciência produtora, que em sua 

espontaneidade é capaz de produzir uma autodefesa contra si, que é o Ego, como 

sendo uma válvula de escape da própria consciência. O Ego será considerado um 

existente que “se conduz” à margem da espontaneidade, constituindo uma 

“estabilidade consigo” e com o mundo, sendo, ele, uma representação que irá 

conduzir o homem não a uma vida meramente intelectual, solipsista, mas sim 
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agregada às constatações de outros Egos, e, assim, agregada também ao elemento 

moral. A espontaneidade que causa angústia é o motor que irá conduzir o 

surgimento do Ego. 
 

A espontaneidade da consciência se apresentará permanentemente como uma 

“ação” para lá da liberdade, causando no homem uma indeterminação que faz ser 

inevitável o surgimento da angústia nesse conhecimento de si. É porque se é 

angustiado que se é homem, pois o homem sempre está em questão perante si 

mesmo. 
 

Em linhas dedicadas contra o substancialismo do cogito de Descartes, o 

formalismo de Kant e o suposto solipsismo de Husserl, Sartre já de início diz13, em 

um pequeno parágrafo, o que sua obra pretende concluir: ele parte da idéia do Ego 

como sendo um “habitante” da consciência para a maior parte dos filósofos de sua 
 

época. No desenvolvimento da obra, Sartre mostrará que o Ego não se encontra na 

consciência como sendo uma presença formal (aqui em relação à Kant e Husserl), 

mas sim fora, no mundo, pois é um ser do mundo como também o Ego de qualquer 

outra pessoa. 

 
 
 
 

 

Crítica à teoria da presença formal do EU 
 
 
 

 

Sartre “concorda”14 com Kant em sua famosa afirmação: “o Eu penso deve 

poder acompanhar todas as nossas representações”. É então que devemos aceitar 

que um Eu habite nossa consciência e execute nossos estados de consciência? 

Aceitar esta tese seria ir além do que Kant propõe em sua crítica, pois Sartre lembra 

que Kant não afirma o Eu penso como uma existência realmente de fato. Nessa 

frase de Kant ele diz “deve poder acompanhar”, isso quer dizer que pode haver 

momentos de consciência sem “Eu”. Em princípio devem-se determinar as 

condições que o próprio pensamento é tido realmente como meu. Sartre direciona 

sua crítica à filosofia contemporânea de sua época, onde se encontra essa atitude 

 
13 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 43.  

14 Concorda em determinado momento para poder utilizá-la contra o próprio pensamento kantiano para uma constituição 
do Ego. 
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de forçar o pensamento kantiano, como o neokantismo, o empírico-criticismo e o 

intelectualismo de Brochard que procura “realizar as condições de possibilidade da 

crítica kantiana”.15 Sartre diz que Kant não teve o propósito de analisar o modo de 

constituição da consciência empírica e sim afirmar que a consciência transcendental 

é o conjunto das condições necessárias para a existência de uma consciência 

empírica. 
 

O Eu transcendental não pode ser o companheiro inseparável da nossa 

consciência, isso seria afirmar o Eu transcendental como um fato e não como direito 

o que seria ir radicalmente além do que Kant propôs16. O mesmo erro é encontrado 

nos que fazem da consciência transcendental um inconsciente. 

 

 

O Eu que nós encontramos na nossa consciência é tornado possível pela unidade 
sintética das nossas representações ou antes ele que unifica de fato as 

representações entre si?17 

 
 

A resposta de Sartre é que o Eu penso (Cogito) surge posteriormente a uma 

unidade, é uma unidade prévia que o torna possível, não o contrário. O Eu (Moi) 18 é 

como uma produção sintética e transcendente da consciência. Não há nada por 

detrás de cada consciência. Se considerarmos a consciência transcendental como 

uma estrutura anterior as consciências, a consciência transcendental iria se tornar 

algo pessoal. O que nos faz crer na existência de um Eu transcendental é a 

necessidade de unidade em que minhas percepções e todos os meus pensamentos 

se direcionam permanentemente à consciência unificada: é essa unidade que 

permanentemente me faz juntar dois com dois para fazer quatro, sem essa verdade 

eterna não haveria uma unidade real e seria impossível chegar a um acordo com 

 
 
 
15.Ibidem, p 44. 
 
16 Moutinho dirá que “antes de Husserl entrar em cena, nosso filósofo ajusta as contas com o neokantismo francês, que, 
numa perspectiva crítica, procura igualmente pela maneira segundo a qual o transcendental constitui o empírico. A 
perspectiva não é boa, dirá ele, pois o transcendental kantiano não é um transcendental constituinte. Visá-lo nessa 
perspectiva é subverter a questão crítica, já que o problema de Kant é apenas o de determinar as condições de 
possibilidade da experiência. O transcendental é aqui um conjunto de condições lógicas, não uma consciência real (...) se os 
neokantianos subvertem a perspectiva crítica é precisamente porque a constituição do empírico só pode ser pensada a 
partir de uma consciência real, fato absoluto (...) O erro do neocriticismo é procurar no kantismo o que ele não pode 
oferecer, isto é, a resposta ao problema da constituição do Ego”, Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e 
fenomenologia, p. 25.  
17 Ibidem, p.45.  

18Na obra traduzida para o português o tradutor coloca como nota que Sartre em A transcendência do ego distingue entre 
Je, como pólo dos atos e Moi como pólo dos estados. Em português essa distinção não pode ser dada, pois tanto Je quanto 
Moi se traduz sempre como Eu, então sempre que houver o caso de se tratar de Moi o indicaremos. 
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tantas consciências operando.19 Então, a essa unidade que garante sempre que 

essa minha representação provenha de um princípio transcendental e subjetivo de 

unificação que remetem ao Eu. Esse Eu seria a garantia de um princípio de unidade 

necessário que dure permanentemente no fluxo continuado das consciências. Mas 

Sartre afirma que a concepção fenomenológica da consciência mostra o contrário, 

que, ao invés do papel unificante e individualizante do Eu, é a consciência que, 

anteriormente, torna possível a unidade do (meu) EU, da personalidade. 
 

Esse Eu torna-se nocivo, obscurecendo a consciência, ao passo que somente 

a existência da consciência é absoluta, pois ela está consciente de si mesma. Ela 

está consciente de um objeto transcendente, como o cogito. Ela é consciência de ser 

consciência desse objeto. 20 

 
Primeiramente, Sartre trata da consciência irrefletida; onde a consciência não 

toma consciência de si. Existe o Eu na consciência irrefletida? Temos que ver que o 

Eu não é objeto (porque ele é interior por hipótese) e nem pode ser algo da 

consciência, pois notamos que ele é algo para a consciência, como um “habitante”. 
 

Mas a consciência pura só é um absoluto porque ela é consciência de si mesma. 21 

Lembremos que o Eu penso kantiano é somente uma condição de possibilidade 
 

e que o cogito de Descartes é a constatação de um fato, uma certeza absoluta. 

Existe uma unidade indissolúvel da consciência reflexiva. Temos que perceber que a 

consciência reflexiva não existiria sem a outra consciência refletida, que, por 

natureza da própria consciência ser consciência de alguma coisa, temos aqui o caso 

de que uma consciência é consciência da outra. Se observarmos bem, a consciência 

reflexiva não se toma ela mesma objeto, isso quando se executa o cogito. A 

consciência reflexiva constata e se refere à consciência refletida. Sartre dirá que isso 

seria como um ato tético.22 Surgem dúvidas a respeito de se o Eu que pensa se 

encontra nas duas consciências, ou se não pertence anteriormente à consciência 

refletida. A essas duas inclinações da consciência dá-se o nome de “reflexionante” e 

“refletida”. O cogito é resultado da reflexão. O Eu do cogito é o Eu da consciência 

refletida e não da consciência reflexiva. O Eu aqui aparece como objeto para a 

consciência reflexiva. Consciência irrefletida é consciência do objeto transcendente, 

 
19 Ibidem, p. 47.  
20 Ibidem, p. 48.  
21 Ibidem, p. 49.  

22 Ibidem, p. 50. 
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espontânea e não posicional. A consciência do objeto não se volta sobre si mesma. 

Consciência reflexiva: reflete sobre a consciência irrefletida. 
 

O Eu aparece no movimento em que a consciência irrefletida é tomada pela 

consciência reflexiva. O Eu não é anterior à consciência do objeto, mas sendo o Eu 

posto pela consciência reflexiva como um objeto. O Eu não está na consciência 

espontânea, só o encontramos através da consciência reflexiva.23 

 
O Eu não se dá como um momento estrutural perecível, mas permanência que 

se afirma além de uma consciência momentânea de algo. Mas notemos que não é 

ele que apreende a reflexão como a consciência refletida, é o contrário, é ele que se 

dá através da consciência refletida. Vemos que o Eu se manifesta como a fonte da 

consciência e por isso se torna enganador, porque, salvo a consciência, nada pode 

ser fonte da consciência. O Eu só aparece através de um ato reflexivo sendo um 

objeto transcendente do ato reflexivo. 
 

O Eu é somente uma estrutura formal da consciência para Kant e para Husserl 

e para isso Sartre irá mostrar que um Eu não é nunca puramente formal. O Eu é 

sempre um ajuste infinito do Eu (Moi) material, mesmo abstratamente. 
 

Sartre irá tocar em uma questão determinante em respeito às atitudes tomadas 

no mundo. É sobre a tese de afirmação do amor-próprio. Essa tese se refere à 

estrutura essencial dos meus atos, que se traduziriam nestes atos como uma 

chamada, um retorno a mim mesmo, retorno este em que se constituiria toda a 

consciência. Pelo aspecto já referido anteriormente da consciência reflexiva e 

irrefletida, Sartre irá mostrar o erro dos psicólogos em conceber essa tese. Há uma 

confusão em relação à estrutura essencial dos atos da consciência reflexiva com os 

atos da consciência irrefletida. Essa tese não leva em consideração as duas formas 

que a consciência possui. É que se observa uma consciência irrefletida dando-lhe 

uma estrutura reflexiva. Esta tese estaria relacionada a um desejo que tenho de ser 

consumado, ou um sofrimento meu de ser cessado, e esses meus atos estariam 

sempre se referindo a esse amor-próprio. A questão é a imposição por trás desse 

desejo. 
 

Se um indivíduo é socorrido por mim não é nada mais do que cessar este 

estado desagradável que eu estaria ali ao ver o seu sofrimento. É sempre um ato 

 

 
23 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.40. 
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voltado a si. Sartre dirá que esse estado desagradável não pode ser considerado 

dessa forma. Não pode tratar aquele ato senão no surgimento de reflexão. 
 

A questão é que apreendo intuitivamente a qualidade desagradável de um 

objeto, ou seja, a consciência de desagrado tem que retornar a si mesma para que 

então ela possa pôr-se por si como estado desagradável, se não houver esse 

movimento o ato estaria sendo algo impessoal e irrefletido. Ora, sabemos que antes 

da consciência reflexiva há a consciência irrefletida. A não observação disso fez 

essa tese do amor-próprio supor que o ato seria direto do refletido, que dissimula 

seus atos no inconsciente. Mas devemos considerar a consciência irrefletida como 

autônoma. Ela não tem necessidade de ser completada. O que há de desejável no 

irrefletido é o transcender, apreendendo no objeto a qualidade desejável. Não há Eu 

no estado irrefletido. Temos que considerar a autonomia dos objetos. É como se os 

objetos, além de suas qualidades de calor, odor, forma, etc., tivessem também a de 

atrativo, de repulsivo, útil, etc., e consideramos que essas qualidades existem como 

forças que exercem sobre nós ações.24 

 
Temos então que observar que, no plano irrefletido, não há o Eu, eu socorro o 

indivíduo porque o indivíduo é que “deve-ser-socorrido”, é um objeto, e os objetos 

são como forças que exercem sobre mim ações. Mas se passamos esse estado 

para um estado refletido, surge uma auto-observação de meus atos, “no sentido em 

que alguém que se ouve a si mesmo ao falar” 25, como diz Sartre. Aqui já estaria em 

jogo meu pensamento acerca dos fatos a minha volta, minha ação poderia ser 

voltada a agir porque “isso é bom”. Observamos que o bom qualifica minha ação, 

minha conduta perante mim e aos outros, referente a uma moral.26 Conclui-se que o 

Eu não deve ser procurado nos estados irrefletidos de consciência e nem por detrás 

deles, pois sempre a consciência irrefletida virá antes. O ato irrefletido é só resposta 

imediata aos objetos, à sua qualidade. O Eu só apareceria apenas como ato 

reflexivo. 
 

Não podemos considerar realmente o Ego como unidade das consciências 

refletidas. O fluxo da consciência é a unidade imanente destas consciências. É uma 

 
24 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 57.

  
25 Ibidem, p. 58.

  

26 A condição moral e processo existencial sartreano estão estritamente ligados, nisso temos que ter a noção que 
a escolha já é uma ação, não há nada antes dessa ação, então concluímos que o homem é naquele instante que 
age, ele é sua escolha.
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unidade que se constitui ela mesma.27 O Ego é então a unidade dos estados, das 

ações e das qualidades. 
 

Observemos que o estado aparece à consciência reflexiva, nesse ponto o 

estado constitui o objeto. Se tiver ódio a um indivíduo, esse ódio que tenho a ele é 

um estado que apreendendo pela reflexão. É um olhar da consciência reflexiva para 

este estado, e ele é real. Mas não poderíamos concluir que ele seria imanente e 

certo. A reflexão não tem poder para tanto, por isso não poderíamos tratá-la como 

infalível, e nem tudo que atinja seja indubitável: “A reflexão tem limites de direito e de 

fato.” 28 

 
Ressaltemos que a reflexão é uma consciência que põe uma consciência. 

Sobre esse ódio ao indivíduo notamos que ele pertence à consciência, ele é um 

objeto transcendental. Ele só aparece através de uma experiência, como a de 

repulsão, ele não aparece ao mesmo tempo à repulsão ou à cólera, ele não é 

nenhum deles. 
 

Sartre menciona Raskólnikov 29, personagem do romance Crime e castigo de 

Dostoievski, que fica atormentado pelo o homicídio que cometeu, ficando angustiado 

por levar aquilo consigo, cede à tentação de confessar, e opta pela sua vida 

seguindo aquilo em que acredita, abandonando sua teoria e 30 confessando seu 

crime. Aqui estaria um exemplo de que o Ego está completamente comprometido 

com o que produz. O Eu (Moi) sofre transformações por fatores exteriores como 

mudança de meio social, decepções, etc. Só que não se percebe o Ego como algo 

de contato direto com o exterior, uma separação que afetaria sua comunicabilidade 

com o Mundo, podendo então pensarmos somente nessa relação com o Mundo 

através dos estados e das ações. Sendo o Ego um objeto que só aparece à reflexão, 

este isolamento perante o Mundo torna-se compreensível, sendo ele “interior” à 

consciência, como algo íntimo, como se fosse da consciência, mas sabemos que 

não há nada na consciência em sua constituição a não ser ela mesma. O Eu (Moi) 

 
27 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 59.

  
28 Ibidem. Veremos nos capítulos posteriores como funcionam essas relações..

  

29 Ibidem, p. 70.
 

 

30 Raskólnikov acreditava que as pessoas estavam divididas entre "ordinárias" e "extraordinárias": as 
ordinárias deviam viver na obediência e não tinham o direito de transgredir as leis, ao passo de que 
as extraordinárias, por exemplo Napoleão, tinham o direito de cometer crimes e de violar leis, desde 
que suas intenções fossem úteis à humanidade. Ele pensou sobre sua própria teoria por meses e 
acreditando ser uma dessas pessoas extraordinárias se permite a cometer o crime. Seu plano falha: 
atormentado pela angústia do homicídio, Raskólnikov começa a ceder à tentação de confessar-se.
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dá-se como um objeto permanecendo como algo desconhecido, podendo ser 

conhecido através da observação, da aproximação, da experiência. 

 

 

Tal qual é, o Eu (Moi) permanece-nos desconhecido. E isso pode compreender-se 
facilmente: ele dá-se como objeto. Portanto, o único método para conhecer é a 
observação, a aproximação, a espera, a experiência. Mas estes procedimentos, que se 
adéquam perfeitamente a todo transcendente não-íntimo, não se adéquam aqui devido 
ao fato da própria intimidade do Eu (Moi). Ele está demasiado presente para que nos 
possamos pôr, a seu respeito, de um ponto de vista verdadeiramente exterior. Se 
recuamos para ganhar distância, ele acompanha-nos nesse recuo. Ele está infinitamente 

próximo e não posso contorná-lo.31 

 
 
 
 

Se procurássemos apreender o Ego por ele mesmo, sendo um objeto da minha 

consciência, iríamos cair no plano irrefletido, onde o Ego já não existe, pois este só 

existe com o ato reflexivo. Muito se procura, então, o Eu como estando por detrás da 

consciência, onde a consciência, nesse caso, deveria voltar-se sobre ela mesma 

para aperceber o Eu por detrás dela. 
 

Sartre em Esboço de uma teoria das emoções, uma pequena obra de juventude 

também, se utilizará da palavra ipseidade como sendo “um neologismo que Corbin o 

utilizara para traduzir o termo alemão ‘Selbstheit’, que significa retorno existencial a 

si a partir do projeto.”32 Sendo, com isso, um retorno a si mesmo configurando ao 

mesmo tempo esse si que está em relação consigo. “É uma relação reflexiva que se 

cria ao vivê-la.”33 E nisso o surgimento do Ego se origina quando o homem se atem 

a si mesmo em uma exteriorização posicional para depois retornar em uma 

interiorização reflexiva a partir desse horizonte conclusivo de seu mundo. Como bem 

melhor irá nos dizer nosso autor já em O ser e o nada: 

 

 

tentamos mostrar em um artigo de Recherches Philosophiques34 que o Eu não 

pertence ao domínio do Para-si35 (...) o Ego é Em-si, não Para-si (...) o Ego 
aparece à consciência como Em-si transcendente, um existente do mundo 
humano, e não como da consciência. Mas não se deve concluir que o Para-si seja 
pura e simples contemplação ‘impessoal’. Simplesmente, longe de ser o Ego o 
pólo personalizante de uma consciência que, sem ele, permaneceria no estágio 
impessoal, é, ao contrário, a consciência em sua ipseidade fundamental que 
permite a aparição do Ego, em certas condições, como fenômeno transcendente 

 
31 Sartre, Jean-Paul. A Transcendência do Ego, p. 72.

  
32 Sartre, Situações I, p, 165.

  

33 Ibidem.
  

34 Trata-se de sua obra A transcedência do ego que estudamos aqui.
  

35 Sartre denominará a consciência em O ser e o nada como seno o Para-si.
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desta ipseidade (...) Assim, desde que surge, a consciência, pelo puro movimento 
nadificador da reflexão, faz-se pessoal: pois o que confere a um ser a existência 
pessoal não é a posse de um Ego – que não passa do signo da personalidade -, 
mas o fato de existir para si como presença a si. Mas, além disso, esse primeiro 
movimento reflexivo carrega um segundo movimento, ou ipseidade. Na ipseidade, 
meu possível reflete-se sobre minha consciência e a determina como aquilo que  

é.36 

 
 
 
 
 
 

 

Um princípio moral 
 
 
 

 

No decorrer da obra percebemos a onipresença da preocupação moral em 

Sartre, pois conceber que o homem está lançado ao mundo com outros homens em 

convivência, em uma liberdade que se descobre, conduzirá posteriormente Sartre na 

articulação moral do exercício da liberdade, liberdade responsável pelo meio 

existente de outras liberdades, outros Egos, contrapondo-se ao exercício solipsista 

da liberdade37. 
 

Se aceito que sou mesmo Eu (Moi) que produzo o mundo, não iria me importar 

uma relação com outrem. Eu crio o meu mundo e nada me obriga a aceitar a 

existência real de outros “Eus”. Agora, se esse Eu for um transcendente, ele já não 

será um absoluto, participará em todas as vicissitudes do mundo, igual a todas as 

outras existências. Todos ao alcance da epoché - onde Husserl não ousou conceber. 

O Eu, aqui não tendo uma posição privilegiada, fica impensável o solipsismo. O Eu 

não existe como absoluto, só a consciência absoluta existe como absoluta.38 E 

assim Sartre diz: “O meu Eu, com efeito, não é mais certo para a consciência que o 

Eu dos outros homens.” 39 

 
O processo ético existencial de constituição do ser humano é a constituição da 

subjetividade através do exercício da liberdade, que é exercício de si mesmo. A 

fenomenologia, diz Sartre, fez o homem mergulhar de volta no mundo de suas 

angústias; sofrimentos e revolta tiveram agora mais peso, mas, se o Eu ainda 

 
 
36 Sartre, O ser e o nada, p. 155-6.

 
 
37 Como veremos mais à frente.  

38 Ibidem, p. 82.
 

39 Ibidem.
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permanecer sendo uma estrutura da consciência absoluta, como Husserl quer, 

podemos então afirmar que a fenomenologia seria uma doutrina-refúgio, solipsista, 

de afogar a realidade na correnteza das idéias, e, assim, tirando do homem sua 

atenção para os verdadeiros problemas de cunho existencial. Mas não em uma 

fenomenologia em que o Eu (Moi) é um existente com as mesmas características do 

Mundo. O Mundo e Eu (Moi) são dois objetos para a consciência, nem o Mundo 

criou o Eu (Moi) nem o Eu (Moi) criou o Mundo.40 Eles são objetos para a 

consciência absoluta, estão ligados a ela. “Esta consciência absoluta, quando é 

purificada do Eu, nada mais tem que seja característico de um sujeito.” 41 

 
 
 
 
 

O plano ficcional de A náusea 
 
 
 

 

Para um autor como Sartre cuja expressão se multiplica em vários estilos, é 

preciso, como tentativa de elaborar um esboço mais aprofundado de análise, considerar 

suas várias formas de expressão conjuntamente, pois mesmo que essas formas 

estejam voltadas para o eixo filosófico, vale aqui considerar especialmente suas duas 

configurações de expressão: filosófica e romanesca, mais precisamente da década de 

30. 
 

Temos certamente que tomar essa atitude de harmonizar essas duas formas de 

expressão para compreender a variedade de expressões, que futuramente, irá incluir 

também o político e o cênico. Essa relação a que aqui, especificamente, nos referimos 

neste capítulo se dará entre A náusea e o pensamento filosófico do jovem Sartre. 

Encontramos aqui a elaboração composta de uma obra filosófica que exige uma 

exploração narrativa. 
 

Além do mais, é notável que o romance comporta-se numa relação de 

complementaridade entre o pensamento filosófico e a expressão literária, ou melhor, as 

duas formas de expressão desenvolvem uma relação recíproca, onde os temas 

filosóficos de Sartre tornam-se concretos, tornam-se um equacionamento, uma 

 
40 Ibidem, p. 83.

  
41 Ibidem, p. 83.
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exigência da expressão literária na expressão multifacetada do concreto, 

equacionamento esse que, por meio de ficção, dá-se também como uma forma de 

enfretamento na vida real, no mundo dos homens.42 Com essa constatação de 

complementaridade das duas formas de expressão, foi visto que Sartre sente a 

insuficiência que a forma de expressão só teórica tem por ser totalmente atingível, 

compreensível, e, assim, a exposição literária aqui se torna precisa por essa 

necessidade, essa ânsia de realidade, de enfretamento na realidade que a exposição da 

nova atitude filosófica necessita para se configurar precisamente na vida do homem, na 

constatação do que é vivido.43 O romance apresenta-nos em realidade concreta 

situações que ficariam somente na abstração do pensamento teórico. 
 

Na obra A náusea é apresentado um indivíduo que vive o simples cotidiano, isso 

sendo preciso para que ele não se perca, não se torne incompreensível aos nossos 

olhos, à realidade, pois a personagem realizando-se sempre no chão concreto, e não 

suspenso em uma atmosfera abstrata, faz do romance, esse plano ficcional, um acesso 

para se apreender a verdadeira existência humana, sendo isso conseguido pela própria 

sensação da personagem Roquentin perante o universal, que logo se constata no livro 

como sendo toda a concretude.44 Para o existencialismo de Sartre não há lugar para 

abstrações, essa diferença entre abstrato e concreto que a tradição filosófica tomava 

como tese para então constituir uma hierarquia entre as duas. Sartre nega a 

anterioridade da essência, por isso aqui fica claro que seu existencialismo não poderia 

aceitar um universal abstrato como prioridade. Afirmar que a existência precede a 

essência, e isso para o próprio homem, é dizer que ele eternamente será uma questão 

para si mesmo, perpetuando-se nessa busca de si.45 O homem, sendo um ser que 

estará sempre na dúvida de si, sempre em questão. 
 

Será uma angústia que Roquentin sentirá quando o posicionamento 

fenomenológico fornecerá sempre o questionamento, até esse questionamento voltar 

para si, esse questionamento sobre a ordem das coisas. A realidade que vivemos deve 

ser posta em questão, digo, passiva de um posicionamento investigativo, e aqui sendo 

na expressão filosófica e no enfrentamento no concreto pela literatura. A atitude de 

Sartre não se resume em posicionar no centro do pensamento filosófico o homem, e 

 
42 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.11.

  
43 Ibidem, p.12.

  

44 Trataremos sobre o universal concreto mais adiante.
  

45 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.14.
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então fazer que dele dependa toda a filosofia, Sartre quer precisamente mostrar que a 

filosofia tem que ser direcionada para a realidade 46, e a realidade é humana, sendo 

que a literatura é o lugar da pesquisa da vida do homem e de suas relações com o 

mundo, e é por meio dela que se atinge esta realidade, esse enfrentamento na 

concretude, para que possa realizar o equacionamento das questões éticas.47 

 
Em A transcendência do ego, Sartre diz que o Ego é um objeto transcendente, 

é assim que ele permanece face à reflexão, realizando continuamente a síntese do 

psíquico. Esse Ego a que nos referimos é psíquico e não psicofísico. Há dois 

aspectos do Ego: psíquico e psicofísico. Sartre dirá que o Eu (Moi) psicofísico é um 

“enriquecimento sintético do Ego psíquico, o qual pode muito bem existir em estado 

livre.” 48 O Ego nunca pode ser indiferente aos seus estados, pois o Ego está 

comprometido com eles.49 É a totalidade concreta dos estados e das ações, é o Ego 

que unifica todos os estados. 
 

Observemos que o Ego é “espontâneo”, é uma unificação transcendente 

“espontânea” dos estados e das ações. Ele não pode ser tratado como uma 

hipótese: “talvez tenha um Ego”. Como poderíamos dizer: “talvez odeie fulano”. 

Nessa “espontaneidade” o Ego é sempre ultrapassado pelo que produz. Vemos que, 

apesar do ódio não poder existir por si, só ele possui certa independência em 

relação ao Ego50, e nisso Sartre dá exemplos de frases como: “como pude Eu fazer 

isso!”, “como pude Eu odiar meu pai!”. Já dissemos que o Ego é um objeto 

apreendido, mas notemos também que ele é constituído pelo saber reflexivo. 

 

 

É um foco virtual de unidade e a consciência constitui-o no sentido inverso ao que a 
produção real segue: o que é primeiro realmente são as consciências, através das quais 

se constituem os estados, depois, através destes, o Ego.51 

 
 
 
 
 
 
 

 
46

 Esforço notório de Sartre em A transcedência do ego de relacionar exemplo literário e impressões de 
sentimentos, sempre em foco a realidade humana. 
47 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.15.

  
48 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 65.

  

49 Veremos que no romance A náusea, Roquentin nunca se livrará de seus estados e nem tanto conseguirá ser 
indiferente às suas ações.

  

50 Como o exemplo do ódio aqui citado, veremos que a náusea em relação à Roquentin será de forma 
independente a ele, ele não conseguirá ter controle a sua sensação.

  

51 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 65.
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O Ego vem depois, Sartre afirma ser produzido por uma consciência que se 

aprisiona no mundo para fugir de si. A consciência joga sua espontaneidade ao Ego, 

um objeto, dando-lhe o poder de criador. 
 

É neste sentido que Roquentin tentará se aprisionar em um mundo que está se 

metamorfoseando, que não tem mais estabilidade, isso força-o a voltar-se para si e 

constatar posteriormente que ele é também fluxo de espontaneidade e, portanto, é 

também angústia. 
 

O Ego só mascara a espontaneidade verdadeira, que é a da consciência, 

espontaneidade que desencadeia no sujeito uma liberdade tal que o joga em uma 

inacabável angústia perante o campo das possibilidades infinitas. Roquentin verá 

que ele (seu Ego) não tem o controle sobre as coisas e sobre si mesmo, verá que 

tudo, até ele mesmo, está inserido no campo da gratuidade plena depois que seu 

Ego derrete-se a ponto de deixar perceber o fluxo espontâneo que é o verdadeiro 

produtor das ações, sua consciência, ele próprio. A liberdade aparece como 

fatalidade por essa espontaneidade da consciência. 
 

Como dissemos acima, o Ego, como ser no mundo, surge também como 

função de refúgio para escapar dessa espontaneidade, dessa angústia que faz 

sentir-se o sujeito em uma instabilidade permanente. O Ego vai se apresentar, 

portanto, como uma representação de nós mesmos, e nisso ele recorre a uma moral 

no mundo, ao meio que ele se representa, onde ele escolherá suas opções e 

compromissos. Na instabilidade causada pela espontaneidade da consciência, essa 

angústia, o Ego aqui como ser no mundo assim como o Ego dos outros também 

estará à procura de fundamentos estáveis para sua existência, implicando uma 

questão ética em toda representação que envolve o Ego perante suas ações no 

mundo. O relacionar dos seres humanos se define em enfretamentos, cooperações, 

agressividades e etc., relações essas que estão todas vinculadas às próprias ações 

do Ego, ações condenadas à liberdade e comprometidas com o agente que as 

produz.. 
 

É neste sentido que podemos compreender a trajetória da personagem central 

do romance de Sartre, Antoine Roquentin. Ele é um historiador que logo depois de 

ter viajado pela Europa Central, África do Note e Extremo Oriente, se estabelece na 

cidade de Bouville, onde passa três anos trabalhando em uma pesquisa sobre a vida 
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do marquês de Rollebon, pretendendo, com o resultado desse projeto, escrever um 

livro biográfico. 
 

Roquentin vive só, em Bouville onde ele só tem contato freqüentemente com o 

Autodidata. Há aqui uma suspeita de que vivendo sozinho, sem se relacionar 

diretamente, mais intimamente com outras pessoas, seu diálogo interior pode se 

tornar enganoso perante o mundo.52 As constatações solipsistas de Roquentin se 

tornam para ele próprio algo vago: “Quando se vive sozinho, já nem mesmo se sabe 

o que narrar: a verossimilhança desaparece junto com os amigos”53. 
 

Por outro lado, Roquentin parece achar reconfortante estar só, pois poderia 

estar mais atento às particularidades da vida, coisas que, de contrário, poderiam 

passar despercebidas: “Em compensação, tudo o que é inverossímil, tudo o que não 

seria acreditado nos cafés, não nos escapa.”54 Roquentin é um extremo solipsista 

que se divide na escrita e na vida consigo. Ele tem a noção de sua situação, de seus 

pensamentos consigo mesmo sem nenhum compartilhamento com o outro. 
 

Roquentin avalia sua vida, nutrido de um vazio e de muita calma nesses três 

anos em Bouville. Podemos ver que Bouville, com uma característica de ser tediosa, 

previsível, fornece à personagem Roquentin um cenário muito propício a essa 

observação, onde toda essa previsibilidade, se olhada de perto, se torna mutável, no 

seu olhar atento aos mínimos detalhes. Sua ação é fruto de sua solidão na cidade. 
 

Tudo o constrange a se relacionar com os objetos à sua volta, com o mundo do 

cotidiano. Roquentin não se interessa pela cidade e nem pelas pessoas - vemos que 

Sartre constrói um cenário totalmente propício às meditações de Roquentin acerca 

dele e dos objetos em sua volta. 
 

Sartre lança a investigação filosófica acerca das relações entre consciência e 

mundo num enraizamento total e concreto, devolvendo-a ao cotidiano, buscando não 

somente o conhecimento das coisas, mas sim, e em última análise, o enfrentamento da 

realidade, que se faz, primeiramente, pelo caminho comprometido na busca do próprio 

 
 
 

 
52 Em A transcendência do ego, Sartre coloca uma questão onde se uma pessoa se questiona ser preguiçosa ou 
trabalhadora, essa questão a si mesmo seria inútil, o Eu (Moi) tenta beneficiar de sua intensidade para 
conhecê-lo sendo ao mesmo tempo uma barreira. Conhecer-se bem se torna forçadamente tomar a opinião 
dos outros que me conhece, que não vai deixar de ser um ponto de vista falso.  
53 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 22. 
54 Ibidem. 
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sentido da existência humana. É neste sentido que o personagem principal é um 

indivíduo aparentemente sem relevância histórica, apenas um indivíduo dentre tantos. 
 

É no meio do mundo concreto, das coisas existentes que para Roquentin revela-

se a constatação acerca do sentido último das coisas e do mundo: a absurdidade. É 

preciso, então, enfatizar que aqui a literatura para Sartre desempenha o papel 

constitutivo, pois é através dela que se aprofunda e multiplica a pesquisa 

fenomenológica e onde, preferencialmente, se desenvolvem os desdobramentos 

éticos. A preocupação de Sartre é esclarecer não apenas um princípio intelectual, 

mas a relação dessa consciência no mundo, um princípio existencial que irá permitir 

o acesso à vida humana. 
 

O romance está imerso na vida. É em forma de diário em que a personagem 

relata os acontecimentos que progressivamente vão se esboçando no sentido 

ontológico último da existência como facticidade. 

 
 
 
 

Os processos de constatações 
 
 
 

 

A decisão de Roquentin de escrever um diário foi a forma encontrada para 

registrar a oscilação de suas concepções sobre as coisas cotidianas, onde ele se 

ocupa em observar as mais simples e corriqueiras coisas ou objetos que passam tão 

desapercebidos por serem tão dados, tão naturais a seu significado habitual. 
 

No simples cotidiano ele via os objetos comuns com seus significados, cada 

objeto com seu propósito. Mas agora Roquentin sente uma mudança ao perceber as 

coisas. As coisas agora lhe aparecem como que imersas em um grande campo de 

possibilidades em suas aparições, como se suas aparições tendessem a um 

movimento de diferentes perspectivas a serem notadas, sendo vistas de várias 

formas. A cada momento ele tem a sensação de emanar dos objetos essa aparição 

inesperada desse fluxo de possibilidade, tornando até fútil dizer algo a respeito sobre 

eles: 
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Por exemplo, eis aqui uma caixa de papelão que contém meu frasco de tinta. Seria 

preciso tentar dizer como a via antes e como atualmente eu a 55 Pois bem, é um 

paralelepípedo retangular, destaca-se sobre – é tolo, não há o que dizer a respeito.56 

 
 
 
 

Nota-se que esse interesse de Roquentin em escrever esse diário já é visto 

como sinal de uma inquietação ou aflição anterior, uma suspeita que o incomodava e 

que, pelo diário, notamos que ele estaria registrando. Ele registra suas percepções 

dos objetos, das coisas, e, por o diário ser algo tão íntimo, Roquentin tem toda a 

liberdade de ir ao extremo de seu pensamento e, sem censura alguma, expressar 

todo o seu sentimento. 
 

Primeiramente, nessa inquietação destilada sobre as coisas em sua volta, sobre 

todas essas mudanças, ele tenta confortar-se considerando a possibilidade de todas 

essas mudanças dizerem respeito aos objetos57, não a ele. 

 
 

O curioso é que absolutamente não me sinto inclinado a me considerar louco e vejo até, 
com toda evidência, que não estou louco: todas essas mudanças dizem respeito aos 

objetos. Pelo menos é disso que gostaria de ter certeza.58 

 
 

Lembramos que quando Roquentin tem a sensação de que as coisas já não 

eram como ele as tinha em conceitos últimos inseridos no mundo humano fazendo 

parte estruturante de toda ordem, ele, primeiramente, confrontando-se com os 

objetos, percebe que ele próprio não pode controlá-los, que eles têm vida e 

autonomias próprias. 
 

Tomando por referências as duas “meditações”, a de Sartre e a de Descartes, 
 

Moutinho falará que o desenrolar do romance difere de Descartes59. Sabemos que, 

de início, pela máxima de Descartes, ele se utilizará dessa verdade inconstentável (a 

consciência) dando início a sua explicação e provando o mundo existente, das 

 
 
 

 
55 Espaço deixado em braço propositalmente pelo o autor no romance A náusea.  
56 Ibidem, p.13.  

57 Nota-se que aqui já há a suspeita de não haver um aprisionamento da consciência sobre o objeto, há uma dúvida se são 
eles mesmo que estão mudando. Isso parece ingênuo da parte da personagem, mas é de grande utilidade para o início de 
uma compreensão sobre os objetos não serem nem elementos preso a um conceito, nem elementos presos, ou 
dependentes, da consciência.  
58 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.14.  

59 Gerd Bornheim em Sartre. Metafísica e existencialismo compara os dois filósofos (Sartre e Descartes), onde ele afirma 
que traçando pelo mesmo caminho das Meditações de Descartes, o herói de A náusea incorpora o método da dúvida para a 
constatação do cogito. 
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coisas. Mas ao contrário de Descartes “o corpo aqui é uma verdade insuprimível”60. 

Roquentin desde o início não se vê indiferente ao seu corpo, mas sim como sendo 

seu próprio corpo, como ele descreverá em seu diário: 

 

 

Meu canivete está sobre a mesa. Abro-o. Porque não? De toda maneira seria uma 
mudança. Coloco minha mão esquerda sobre o bloco e me desfiro uma boa canivetada 

na palma. (...) Sangra. E afinal? O que foi que mudou?61 

 
 

No começo de todas as experiências que Roquentin tinha com as coisas, 

começou por intermédios de suas sensações perante elas, o corpo esteve sempre 

no processo dessa série de fatos, sendo até no início uma relação tátil e, 

posteriormente, tendo um contato visível também para sentir a sensação de náusea. 

No romance, a náusea que Roquentin sente não é tratada como algo enganoso para 

suas conclusões, digo, seus sentidos não entram em dúvida, ele não tem de 

suspeitar de suas sensações e dar-lhes sentidos duvidosos ou errados. Foi pelos 

sentidos que Roquentin “apreendeu” os objetos, contrariamente a Descartes. Aqui, 

os sentidos não possuem um caráter negativo, pois foi através de seus sentidos que 

ele começou a se relacionar com os objetos e, nessa relação, descobrindo 

posteriormente o sentido de sua existência. 
 

Roquentin considera suas sensações em seu percurso, não as descarta e são 

sempre bem enfatizadas em seu diário, tanto que ele não medirá palavras para 

expressar suas sensações. Os objetos se metamorfoseiam enquanto Roquentin 

desabafa suas sensações no diário, tanto que notamos algumas aparências bizarras 

em seus registros. 
 

Ainda sobre a relação entre Descartes e A náusea, Moutinho acrescenta que a 

não consideração dos sentidos é, em Descartes, algo decidido voluntariamente no 

seu processo de investigação, enquanto que, para Roquentin, suas experiências 

realizam-se de forma que ele não tem escolha, é algo involuntário, ele é colhido pela 

sensação (náusea) e não há recusa ao que seus sentidos testemunham. E nessa 

comparação com Descartes, no que diz respeito ao voluntário e involuntário, Sartre, 

no início do romance, dá um tom anticartesiano quando Roquentin refere-se às 

primeiras experiências. Roquentin anota no diário: 

 
60 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, p.56.  
61 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.151 
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Já não posso duvidar de que alguma coisa me aconteceu. Isso veio como uma doença, 
não como uma certeza comum, não como uma evidência. Instalou-se pouco a pouco, 

sorrateiramente62 

 
 

Roquentin aos poucos é tomado pela sensação de ser ele, parte de seu corpo, 

também coisa no mundo, como os objetos em sua volta, seu corpo também está 

inserido como uma coisa material, na existência. Aqui Roquentin se vê como matéria 

que se contrapõe a ele mesmo, digo melhor, a sua consciência. Ele sente a 

metamorfose penetrar em seu corpo e sente ser a própria coisa mutável como aquilo 

à sua volta. 
 

Isso é um passo, na constatação da personagem Roquentin, que as coisas em 

sua volta são de materialidade existente, onde há mutações e desprendimento da 

ordem. A náusea de Roquentin provém de sua indeterminação. Nada do que 

Roquentin é pode ser alheio a existência. Quando Roquentin tenta projetar sua mão 

objetivamente descrevendo-a como algo fora de si, percebê-lo-á que isso só reforça 

a constatação de que aquela mão é “minha mão”, e a cada gesto que realiza só faz 

anular a idéia de projeção objetiva que ele desejaria conferir. A sensação da mão 

existente é como o próprio Roquentin, de se sentir existente. 
 

No desvelamento da existência Roquentin torna-se ele mesmo. Já não há 

como, nesse ponto, viver em outro, de existir ou se ver por meio de outro. Tudo em 

seu corpo faz parte de Roquentin. Roquentin não pode se livrar de si mesmo e não 

há ninguém para fazer isso por ele. 

 

 

Minha mão se vira, estende-se de barriga para baixo, me oferece agora suas costas. 
Costas prateadas, um pouco brilhantes – dir-se-ia um peixe, se não houvesse os pêlos 
ruivos no início das falanges. Sinto minha mão. Esses dois animais que se agitam na 

ponta de meus braços sou eu.63 

 
 
 
 

A existência para Roquentin vai se desvelando como contingência conjunta ao 

seu corpo: 

 
 
 
 

 
62 Ibidem, p.17  
63 Ibidem, p.149 
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Gostaria tanto de me abandonar, de deixar de ter consciência de minha existência, 
dormi. Mas não posso, sufoco: a existência penetra em mim por todos as lados, pelos 

olhos, pelo nariz, pela boca.64 

 
 
 
 
 

A náusea como chave para as descobertas 
 
 
 

 

Até chegar ao ponto crucial do romance, nossa personagem vivenciará 

experiências que a fazem suspeitar de que algo muito estranho estava acontecendo 

ali com ela em relação às coisas naquela cidade. Roquentin narra suas experiências 

no diário como forma de registros de fatos um tanto curiosos. No desenrolar de seus 

escritos em seu diário, Roquentin registra uma sensação de incômodo, uma 

sensação de náusea. Essa sensação o toma na medida em que Roquentin se 

relaciona com objetos, que aqui primeiramente são relações táteis. 
 

Essas relações continuarão em outro nível, em um estágio em que será por 

contatos visuais que causarão também náusea em Roquentin. Vale aqui notar que, 

enquanto Roquentin sente náusea em relações táteis com os objetos, a náusea para 

ele está mais precisamente inerente ao objeto, a náusea está mais fortemente 

pensada por Roquentin como sendo uma mudança nas coisas, nos objetos. Nessa 

relação tátil, a personagem sente-se tocado pelos objetos, como se esses fossem 

vivos. No decorrer do romance a sensação de náusea fica mais forte, ela surge pela 

ação visual e a suspeita dessas mudanças das coisas torna-a mais 

investigativa.Portanto, Roquentin toma mais ansiedade em descobrir a origem de 

sua náusea: o porquê das mudanças das coisas. 
 

No romance Roquentin irá descobrir que a existência é contingência pelas 

sensações que ele tem com as coisas, com os objetos em sua volta, é a sensação 

de náusea que Roquentin tem, é por meio da náusea que se dá a descoberta da 

existência como contingência. Quando a personagem, nessas relações com os 

objetos em sua volta, sente náusea ele se sente mudado, sente que a náusea está 

aos poucos lhe modificando. Se no início ele tinha só aos objetos como mutáveis, 

digo, saindo de uma necessidade para o campo de possibilidade, era essa 

 
64 Ibidem, p.187 
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metamorfose que fazia a sensação de náusea surgir. Mas temos que notar que a 

náusea sentida por ele será também uma manifestação de mudança do próprio 

sujeito Roquentin, essa mudança entre sujeito e as coisas. 
 

A náusea aparece depois de uma série de ralações de Roquentin com as 

coisas, ela aparece progressivamente, se ampliando por completo, sendo então a 

náusea resultado de um processo. Roquentin vai aos pouco perdendo suas 

referências para poder compreender as coisas, para poder percebê-las 

habitualmente como eram antes. 
 

No início das sensações de náusea, Roquentin sente como estando a náusea 

nas coisas, vinha delas, chegando a afirmar que as coisas eram a náusea: 

 

 

Sua camisa de algodão azul sobressai alegremente contra a parede cor de chocolate. 
Também isso me dá a Náusea. Ou antes, é a Náusea. A Náusea não está em mim: 
sinto-a ali na parede, nos suspensórios, por todo lado ao redor de mim. Ela forma um 

todo com o café: sou eu que estou nela.65 

 
 

 

Quando Roquentin percebe que a Náusea66 não é somente uma sensação à 

algo exterior, mas sim um sentir-se existindo, percebe ser a Náusea ele próprio, é 

porque Roquentin não pode separar-se dele como existente, separar-se de si 

mesmo, ele se vê contingente como as coisas no mundo e sendo também diferente 

do ser. 

 

 

A Náusea não me abandonou e não creio que me abandone tão cedo; mas já não estou 
submetido a ela, já não se trata de uma doença, nem de um acesso passageiro: a 

Náusea sou eu.67 

 
 

Aqui devemos pensar a Náusea como resultado de um movimento da 

consciência ao objeto de forma que não haja uma solidez nas coisas, mas uma 

mudança, uma metamorfose que provoca tontura por uma desordem em um mundo 

que era antes concebido como ordenado. 

 
 
 
 

 
65 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.39 
 

66 Como no livro, optamos também a parti desse momento tratar a palavra náusea com letra maiúscula, pois a palavra já se refere 
à própria pessoa Roquentin. 

67 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.187. 
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Demais: era a única relação que podia estabelecer entre aquelas árvores, aquelas 
grades, aquelas pedras. Tentava inutilmente contar os castanheiros e situá-los com 
relação à Véleda; tentava comparar sua altura com a dos plátanos: cada um deles 

escapava das relações em que procurava encerrá-los, isolava-se, extravasava.68 

 
 

Quando Roquentin afirma ser a Náusea ele próprio já estamos no estágio em 

que se aceita a consciência como ponto de partida. A Náusea pode-se entender 

como uma consciência desenfreada no campo livre da possibilidade que nunca 

cessa, da qual nunca haverá um fim, pois a Náusea é exercício da consciência, e a 

consciência é fluxo continuo e não tem caráter de aprisionamento, de uma caixa 

armazenadora de conceitos, por isso quando Roquentin diz que as coisas em sua 

volta estão ficando demais69, é o seu caráter excessivo e gratuito que exprime 

Sartre, observando que as coisas são como que injustificáveis. 
 

Quando Roquentin desvela a vida como contingência radical70 são as coisas 

que metamorfoseiam todo o campo de possibilidade: neste torvelinho, as coisas 

perdem as proporções e referências: “aquilo já não era nada porque era demais.” 71 

 
 

 

A consciência 
 
 
 

 

Em Sartre, diferentemente de Descartes, o pensamento não é tido como uma 

substância, mas sim algo “não-substancial” 72, algo espontâneo. Como explica 

Moutinho: 
 

 

O enunciado do cogito não é assim a descoberta de uma substância pensante, mas a de 
uma consciência que é permanente criação (....), espontaneidade pura para além de 
toda vontade, como se nascesse sempre “por detrás” (...), mas é antes uma experiência 

dramática.73 

 
 
 
 
 
 

 
68 Ibidem, pp. 189-190.  

69 É excesso, em relação à gratuidade, não demais (no sentido da quantidade, como sugere a tradução) erro de tradução no 
romance.  
70 Falaremos mais especificamente sobre a contingência adiante.  
71 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.93.  
72 Moutinho, Luiz Damon, Sartre – Psicologia e fenomenologia, p. 56. 

73 Ibidem. 

42 



 

Aqui vemos que a constatação de que aquilo que Roquentin tem diante de si, 

das coisas e, posteriormente, das suas relações com o mundo, é, ao contrário de um 

esclarecimento apaziguador, uma situação portadora de angústia. 
 

N’A náusea é mostrado no processo de desvelo de sensações e de experiências 

de Roquentin, o surgimento da gratuidade total do conjunto da existência, onde ele 

ver-se-á também como sendo totalmente contingente nesse mundo. É o véu que se 

rasga, mostrando o caráter radical da contingência.74 

 
Nas relações que Roquentin tem com a existência em sua volta, momentos nos 

quais ele sente a Náusea, ele irá dar um passo além nessas relações com o 

existente e essa etapa é o momento em que a linguagem desaba, onde o nomear 

das coisas faz com que toda a existência recue até um plano amorfo e inominável.75 

Roquentin, na relação com um objeto existente, percebe-o se metamorfosear, esse 

objeto já está sem tempo, sem nome, ele não é mais o mesmo que era antes, 

quando era determinado por sua finalidade; pois uma mesa, por exemplo, deixará de 

sê-la, ela se libertará de tudo que a contextualiza no mundo humano, ela só não se 

libertará ao desvelo do olhar lúcido de sua existência. 
 

A Náusea surge sem motivo, involuntariamente, e Roquentin compreende que 

nada pode fazer contra ela, pois é nesse ponto que ele irá afirmar a Náusea como 

sendo ele próprio, sendo sua própria consciência, e uma consciência involuntária, 

como um fluxo espontâneo, e não como um produto de um Eu que motiva as coisas. 

Nota-se, com precisão, como o romance serve à investigação fenomenológica que 

se cristalizará no plano teórico em A transcendência do ego. Moutinho percebe bem 

aquele momento em que as coisas perdem a linguagem, o nome, sendo sua última 

crosta para o desvelamento da existência. Assim a consciência perderá também o 

nome “tornando-se pura consciência despersonalizada (...). As coisas e a 

consciência são agora ambas inomináveis, existências nuas.” 76 

 
No final do romance quando, por fim, Roquentin irá desvelar a própria 

consciência, iremos nos deparar precisamente com aquele conceito de consciência 

que Sartre expõe teoricamente na obra A transcendência do ego. Vemos por aqui, 

 
 
 

 
74 Trataremos da contingência como absoluto adiante.  
75 Trataremos desta questão mais especificamente no capítulo sobre a existência.  

76 Moutinho. Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, pp.65-66 
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com rigor, de que maneira no romance a consciência se mostra em sua verdadeira 

natureza como sendo espontânea e impessoal. 
 

Sartre procura equacionar sua filosofia na concretude, e Moutinho observa bem 

que o diferencial da consciência da A transcendência do ego, uma obra filosófica, 

para a do romance A náusea, é que, na literatura romanesca, lugar do 

equacionamento ético, a consciência não se manifesta neutramente, mas já aparece 

como sendo consciência de ser demais, rapidamente ela se percebe condenada à 

gratuidade e à contingência: 

 

 

Agora, quando digo “eu”, isso me parece oco. Já não consigo muito bem me sentir, de tal 
modo estou esquecido. Tudo o que me resta de real em mim é existência que sente 
existir (...) Lúcida, imóvel, deserta, a consciência se encontra entre as paredes; perpetua-
se. Já ninguém a habita. Ainda agora alguém dizia eu, dizia minha consciência (...) 
Restam paredes anônimas, uma consciência anônima. Eis o que há: paredes, e entre as 
paredes, uma pequena transparência viva e impessoal. A consciência existe como uma 

árvore, como um fragmento de relva.77 

 

Roquentin percebe que só o pensamento pode ser a origem do sentido 78: 

mesmo que, sentido da incompreensibilidade. E do pensamento , assim como do 

sentido, não se foge, pois não se pode fugir de si mesmo. 
 

Em A transcendência do ego, Sartre dirá que o Ego é o objeto e não proprietário 

da consciência. O Ego não produz espontaneamente os nossos estados e ações, as 

espontaneidades são das consciências, não emanam do Eu, elam vão para o Eu 

como uma espontaneidade impessoal. A consciência transcendental, a cada 

momento, por não conceber alguma coisa antes dela, revela-nos uma nova 

existência e nisso causa-nos uma angústia “apreender ao vivo esta criação 

incansável de existência de que nós não somos criadores.” 79 

 
É como se o homem perdesse o controle de si, ele tem a impressão de escapar, 

de se surpreender por sempre haver uma aparição inesperada. É uma 

ultrapassagem do Eu (Moi) pela consciência. O Eu (Moi) não tem nenhum controle 

sobre a espontaneidade, “pois a vontade é um objeto que se constitui para e por 

esta espontaneidade.” 80 Percebemos que a vontade sempre vai se dirigir aos 

 
77 Sartre, Jean-Paul A náusea, p. 247.  

78 O pensamento é que dá sentido ao mundo e nele surge o sentido do absurdo, mas temos que ter em mente que Sartre 
não só atribui a verdade ao pensamento, pois Sartre se mostrará um criador da filosofia da ação. 
79 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 79.  
80 Ibidem. 
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estados, para os sentimentos e para as coisas, mas, no entanto ela não se volta 

nunca para a consciência: é como uma pessoa querer uma consciência, por 

exemplo: querer adormecer, ou “não quero pensar mais nisso”. A espontaneidade da 

própria consciência proporciona algo como “além da liberdade” e isso a assusta.81 

Em A náusea Roquentin diz: 
 

 

Por exemplo, essa espécie de ruminação dolorosa: existo – sou eu que a alimento. Eu. O 
corpo vive sozinho, uma vez que começou a viver. Mas o pensamento, sou eu que o 
continuo, que o desenvolvo. Existo. Penso que existo. (...) Se eu pudesse me impedir de 
pensar! Tento, consigo: parece-me que minha cabeça se enche de fumaça... e eis que 
tudo recomeça: “Fumaça... não pensar... Não quero pensar... Penso que não quero 
pensar... Não devo pensar que não quero pensar. Por que isso também é um 
pensamento.” Será que não termina nunca? (...) Meu pensamento sou eu: eis porque 

não posso parar. Existo porque penso... e não posso me impedir de pensar.82 

 

 

Não há como renunciar a espontaneidade da consciência, dos atos, pois já 

essa renúncia que Roquentin tenta fazer, por exemplo, consigo, é também um ato, é 

a “fatalidade da espontaneidade” que A transcendência do ego teoricamente nos 

equaciona. O homem acaba descobrindo-se totalmente livre nessa espontaneidade, 

nesse fluxo espontâneo da consciência, fazendo-lhe ter possibilidades inúmeras 

que, de infinitas, lhe causam temor: 

 

 
Então a consciência, apercebendo-se do que poderíamos designar como fatalidade da 
sua espontaneidade, angustia-se repentinamente: é esta angústia absoluta e 

irremediável, este medo de si.83 

 
 

Kierkegaard chama de angústia a possibilidade da liberdade em O conceito 

de angústia, desenvolvido na questão do nada. Para Sartre a liberdade é a aparição 

do nada no mundo, que o nega, a liberdade introduz a negação no mundo, 

realizando a tarefa de anular ou por em questão os objetos do mundo. A liberdade 

projeta o que ainda não é, como sempre negação do presente rumo a uma ilusória 

fundamentação futura, rumo à substancialidade. A liberdade cria um futuro, e a 

característica da consciência (o nada84) é ser liberdade. 
 

Para Kierkegaard nos angustiamos por nada, e esse nada é introduzido no 

mundo pelo homem, e se nos angustiamos ante o nada, seria o mesmo que 
 
81 Ibidem.  
82 Sartre, Jean-Paul. A náusea, pp. 150-151.  
83 Idem, A transcendência do ego, p. 81.  

84 Em O ser o nada a consciência será denominada como Para-si, ou simplesmente como o nada. 
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afirmarmos que nos angustiamos ante a liberdade (sendo a própria consciência), 

então, nos angustiamos perante nós mesmos85, perante nossa liberdade, aos 

nossos possíveis que nada nos impede de realizá-los. 

 

 

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 angustia 

que a liberdade está em seu ser colocando-se a si mesma em questão.86 

 
 
 
 

É fato quando dizemos “tenho medo de mim mesmo”, que se traduz como 

sendo uma angústia ante o nada porque nada me permite prever o que farei e, 

mesmo que pudesse prever, nada poderia impedir-me: “A angústia é a captação 

reflexiva da liberdade por ela mesma.”87 Assim, a angústia é de fato a experiência 

do nada e, portanto, ela não é um fenômeno psicológico. É uma estrutura existencial 

da realidade humana, nada mais do que a liberdade tomando consciência de si 

mesma, como seu próprio nada88 

 
E nisso constatamos que a liberdade não é um atributo da consciência, não 

é uma qualidade. Ela é a própria consciência. 

 

 

Queremos definir o ser do homem na medida em que condiciona a aparição do 
nada, ser que nossa apareceu como liberdade. Assim, condição exigida para 
nadificação do nada, a liberdade não é uma propriedade que pertença entre outras 
coisas à essência do ser humano (...) A liberdade humana precede a essência do 
homem e torna-a possível (...) O homem não é primeiro para ser livre depois: não 

há diferença entre o ser do homem e seu ‘ser-livre’89 

 
 
 
 

Se nos angustiamos ante esse nada, perante nós mesmos em nosso agir, 

em nossas escolhas, verificamos também que não há um determinismo a priori que 

 

 
85 De certa forma, em Pascal como em Sartre notamos também a vastidão da vida como sendo esse nada, o vazio que a 
própria condição existencial não consegue preencher, contudo, não consegue ser um ser-em-si. A verdade é que sempre 
estará na busca, no entanto em procura em uma esfera teatral, onde a representação será eterna enquanto durar sua 
existência. Por isso a ataraxia só vislumbraria o nada que ele é. Nunca podemos está em paz consigo mesmo, não se pode 
ser feliz contemplando a verdade, pois o que há de realmente verdadeiro no homem traz a marca do nada. Notamos que a 
consciência reflexiva traz sua infelicidade à absurdidade, como explica Benoît Denis: “o tédio pascaliano, sentimento pelo 
qual o homem é colocado quase fisicamente na presença da insuficiência e da sua solidão, não deixa de evocar a Náusea 
sartriana, esse ‘gosto insípido da existência’ que precede á tomada de consciência da nossa contingência e da nossa 
finitude”( BENOÎT. Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. Bauru, São Paulo: EDUSC, 2002, p. 115)  
86 Sartre, O ser e o nada, p. 72  
87 Sartre, O ser e o nada, p. 84.  
88 Sartre, Diário de uma guerra estranha, p. 167.  

89 Sartre, O ser e o nada, p. 68. 
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se imponha a esse nada, e que também, em suas ações, não corresponde 

verdadeiramente na ação do seu passado sobre seu presente. Nosso agir é 

assimilado por nossa liberdade e não se baseia de forma alguma de derivações de 

máximas.90 

 
O agir ético em nossa liberdade faz compreender nosso total 

comprometimento a nós mesmo, em nossas decisões com todos seus prováveis que 

são toda a riqueza que as envolvem. O agir corresponde assumir nossa liberdade, 

autonomia em um mundo com suas situações concretas, circunstanciais e 

singulares. 

 
 
 
 

 

A existência é a contingência 
 
 
 

 

Roquentin registra suas experiências em seu diário, relata suas sensações, 

que, progressivamente, desvelam a existência, que se mostrará na facticidade, na 

concretude, e é pela sensação de Náusea que Roquentin se sentirá motivado a 

procurar saber a origem dela, e, por fim, ter a constatação da existência como sendo 

a contingência, sendo ele mesmo, finalmente, contingente. 
 

Quando a necessidade derrete-se como verniz e é constatada a gratuidade da 

existência das coisas, Roquentin se vê existente no mundo como as coisas, isso 

provoca um temor a essa indeterminação existencial de perder-se entre as coisas. O 

sujeito se torna fato no mundo, fato contingente dentre outros tantos. 
 

Na existência, as coisas perdem seu sentido de ser, sentindo que servia como 

elemento estruturante nas relações entre o sujeito e as coisas: as coisas não se 

 
 
 
 

 
90 E nossas escolhas não são apenas escolhas que se dão no interior da subjetividade: como poderíamos dizer: “Então cada 

qual com a sua escolha”. Desta forma, tornaríamos a liberdade um solipsismo e totalmente separada da ação concreta. Isso 
só seria possível se o existencialismo não tivesse optado por aquela inversão fundamental: “a existência precede a 
essência”. Esta inversão faz com que o ser humano não tenha um conjunto de determinações que impulsionem o seu 
projeto de vida. Não havendo esse núcleo subjetivo duro do sujeito ( a substancia pensante cartesiana, a alma, a estrutura 
lógica de Kant). Estamos lançados no mundo, nesse processo de existir, e esse processo é definido pela liberdade. Algo que 
se determina a si própria. Nós vamos constituindo nossa subjetividade. Em Sartre trata-se de uma escolha que já é ação: 
não há nada antes dessa escolha. Nós somos nossa liberdade e o sujeito é a sua escolha. Nesse plano a condição moral e o 
processo existencial, eles estão estritamente ligados.  
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mostram mais dessa forma, não obedecem mais a ordem da necessidade91, de toda 

a conexão relacional que concedia um sentido ao todo, ao mundo. 
 

As coisas sobrepujam qualquer esquema que queira tê-las como necessárias. 

Há o desmoronamento do mundo humano, pois este depende de um esquema, de 

um sistema de relações, onde tudo se pressupõe compreendido. 
 

No decorrer da compreensão sobre a sua própria existência perde-se ao 

mesmo tempo a fixação, perde-se o apoio em alguma coisa, sente-se ao mesmo 

tempo existindo, mas existindo tal qual às coisas em sua volta. Pensar na existência 

é como pensar em algo que não se deixa determinar. 
 

Dessa desordem, gerada pela constatação da gratuidade da existência, 

Roquentin teme em fazer parte, teme ser inserido nela e que ele próprio se torne 

uma massa informe, como as coisas existentes. 

 

 

Inclinei-me para trás e fechei as pálpebras. Mas as imagens, imediatamente 
alertadas, de um salto vieram encher de existências meus olhos fechados: a 

existência é uma plenitude que o homem não pode abandonar.92 

 
 

A linguagem seria o último verniz que se fixaria nas coisas, e, derretendo essa 

última película, Roquentin compreenderá finalmente o que quer dizer existir,93 

Roquentin diz: “E subitamente o véu se rasga: compreendi, vi.” 94 

 

Devemos notar que quando Roquentin desvela totalmente a existência, ele 

encontrará algo não explicável, mas não se pode compreender o existente como 

uma forma vazia, assim como se fosse algo abstrato. Sartre, com o termo 

absurdidade, enfim, reserva ao menos um sentido para a existência: o da 

incompreensibilidade. Vemos que ela é, depois de “tudo”, algo “irredutível, 

insuprimível, a existência sem ponto de apoio, sem tempo, sem nome, sem nada, 

revela-se como pura contingência.” 95 

 
 
 
 
 
 

 
91Aqui vemos a independência dos objetos perante o sujeito, a consciência. Notamos que o fluxo da consciência não cessa 
de perceber os objetos sem nunca os prendê-los. 
92 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 197.  
93 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, p. 57.  

94 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.187.  

95 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, p. 58 
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Há um interesse em Sartre de “alcançar um primeiro princípio existencial que, 

além de permitir o acesso à verdade do reino humano, deverá ser aceito também 

como instaurador de todo um programa de vida.” 96 

 
 
 
 

 

A perda do passado 
 
 
 

 

O passado tem um caráter estruturante, onde se concentram as verdades, os 

costumes, as regras e os conceitos que esculpem os homens e suas crenças. É ele 

que se torna referência, respostas, atrai como um campo magnético onde há 

ausência de estranhamento com as coisas a sua volta. O passado torna-se sempre 

ação presentificada, mas o passado não pode ter um caráter de atribuições de 

conceitos últimos que sempre se incorporam no presente. Critica-se o presente pelo 

antigo, e um mais antigo pelos acontecimentos mais antigos ainda, como o agir de 

um historiador, como o exercício que Roquentin tem como profissão. E é esse 

passado, é Rollebon – este Marquês que é a figura histórica central de Bouville - que 

justificaria, que representaria a justificativa para que a existência de Roquentin ali se 

desse. 
 

Requentin sente uma sensação de insegurança, pois pela metamorfose das 

coisas, ocorria em seu pensamento a constatação que tudo agora poderia ocorrer e 

seria mais confortável conter esse processo e voltar a forçar as atribuições às coisas 

no seu aspecto cotidiano. Roquentin, ao analisar os fatos, a ordem da cidade, o leva 

a pensar que tudo poderia acontecer, que conceitos atribuídos a todas as coisas só 

servem como estrutura e ferramentas para a construção de um dique que contenha 

as possibilidades do futuro. Moutinho diz: “A perda do passado equivale assim a 

uma primeira descoberta da liberdade, que fica clara na tentativa de forjar uma 

aventura no presente”.97 

 
As coisas à frente de Roquentin metamorfoseiam-se, perdem seu sentido 

anterior. Nesse processo, além de experimentar a contingência das coisas, 

 

 
96 Bornheim, Gerd. Sartre – Metafísica e existencialismo, p. 16.  
97 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, p.61. 
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evidenciar-se-á o passado98 como perda. Note-se que não poderíamos pensar que 

isso só acontece na vida de Roquentin a partir de agora, mas compreende-se que 

isso sempre aconteceu, sempre as coisas foram contingentes, existentes. E é sobre 

isso que Roquentin mais tarde irá se debruçar quando sente uma necessidade de 

aventura na sua vida, de viver uma aventura. 
 

Roquentin julga poder ser um aventureiro de forma deliberada, mas quando se 

fala de uma aventura, nos direcionamos ao passado, a uma história já completa, que 

teve começo, meio e fim, e como forma comparativa à vida presente, Roquentin vê 

que é impossível viver uma aventura deliberadamente, então “a noção de aventura 

lhe parece como fraude”:99 

 
 

Mas hoje, mal pronunciei essa palavra, sou tomado de uma grande indignação contra 
mim mesmo: parece-me que estou mentido, que em minha vida inteira não tive a menor 

aventura, ou antes, que já nem sei o que significa essa palavra.100 

 
 
 
 

Roquentin percebe a diferença da vida para a aventura e narra para si mesmo 

uma história sua: 

 

 

Na terceira noite, ao entrar num dancing chamado La Grotte Bleu, minha atenção foi 
despertada por uma mulher grandalhona, meio bêbada. E é essa mulher que estou 
aguardando nesse momento, ao ouvi “Blue sky”, e que vai voltar a se sentar à minha 
direita e me enlaçar o pescoço com seus braços. Senti então com violência que vivia 
uma aventura. Mas Erna retornou, se sentou ao meu lado, me enlaçou o pescoço com 
os seus braços e detestei-a sem saber por quê. Agora compreendo: é porque era 

preciso recomeçar a viver e a impressão de aventura acabava de se dissipar.101 

 
 

Para compreendermos melhor, ao narramos uma história em que vivemos, 

qualquer coisa que se quiser, devemos ter algo organizado, digo, há um nexo nos 

fatos que sucedem um ao outro, uma razão de ser das coisas e das ocasiões que se 

tornam algo necessário para o sentido da narração completa. Mas a vida é o 

presente cotidiano, e, levando em consideração que tudo é contingência, tudo pode 

acontecer, porque tudo não tem razão de ser daquela forma (necessária), perdendo 

 
98 Vemos que uma coisa leva a outra, mas não é tão simples assim que o herói do romance faz essa descoberta (pois se 
constata que uma coisa já não é mais a mesma, perdendo todo o seu sentido que tinha antes, poderíamos afirmar que o 
que era já não é mais, pois a contingência faz justamente surgir a perda do ser no tempo, perder a sua necessidade, faz o 
ser se comportar como não-ser).  
99 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, p.50.  
100 Sartre, Jean-Paul. A Náusea, pp. 61-62. 

101 Ibidem, p. 66. 
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toda sua necessidade, o presente sempre está no campo das possibilidades. Do fato 

narrado, Roquentin percebe que poderia muito bem não ter acontecido daquela 

forma, ou simplesmente não ter acontecido, pois naquele instante, naquele presente 

em que acontecia aquele fato, estava a contingência no mundo, porque ela é a 

verdade, e sempre ela esteve no mundo. Na narração o rigor que existe é fruto de 

uma inversão, o próprio Roquentin diz: “Os acontecimentos ocorrem num sentido e 

nós os narramos em sentido inverso.”102 Temos que notar que na narração a 

história já está pronta, acabada, a teleologia traça toda a ordem rigorosa em que 

sucedem um fato para o outro. Como Moutinho escreve: “o fim está presente desde 

o começo, ‘invisível’ é mesmo ele quem torna o começo.” 103 

 
Depois da descoberta da contingência como sendo toda existência, há um 

apelo para que se possa surgir necessidade na vida de Roquentin. Vemos que ele, 

depois de constatar que a noção de viver uma aventura é impossível, uma fraude, 

constata que a aventura só pode realmente ser construída se for como narração, 

ação de retrospectiva dos fatos, do vivido. 
 

A aventura quando narrada é algo totalmente delimitada no âmbito de 

acontecimentos necessários, mas temos que ter em mente que no ato em que se 

realiza o fato, o sujeito tem toda a liberdade de escolha naquele instante, naquele 

presente. Pensar na aventura é um pouco se enganar achando realmente que haja 

um fio condutor que leve sempre as coisas a serem determinadas daquela forma. Há 

a fatalidade na aventura que Roquentin vê que no cotidiano presente não há. Tudo 

na aventura é necessário, vemos que sua característica principal é o encadeamento 

dos acontecimentos, os acontecimentos na aventura são o encadeamento de 

necessidade, de fatalidade. Roquentin diz: “decididamente não se origina dos 

acontecimentos. É antes a maneira pela qual os instantes se encadeiam.” 104 

 
De toda conseqüência que Roquentin tira da noção de aventura, é bom frisar 

que isso se configurará o início da angústia perante a visão de sua vida em geral. 

Por a aventura ser relacionada ao passado, e acontecido no plano da contingência, 

a perda do passado nutre ainda mais esse presente ameaçador, que dele não há 

salvação. Levamo-nos a pensar que esse problema estaria resumido só na questão 

 

 
102 Ibidem, p. 67.  
103 Moutinho, Luiz Damon Sartre – Psicologia e Fenomenologia, p. 51.  

104 Sartre, Jean-Paul A náusea, p. 90. 
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da causalidade, da não existência no nexo entre coisas ou acontecimento, mas não 

é o conceito de causalidade que se tratará para Roquentin,105 nessa perda do 

passado se constatará a ausência de tempo, pois não considerando conceitos 

passados, mas sim as coisas em sua existência e tudo então podendo acontecer no 

presente cotidiano, afetando nisso a ordem das coisas, do mundo humano. 

 
 
 
 

 

De volta ao passado 
 
 
 

 

Sartre confessa ter forçado em A náusea uma “filosofia do instante”, e o 

passado como acabamos de compreender parecia se anular diante da personagem, 

como se o seu passado pudesse ser o passado de outra pessoa. Mas foi uma noção 

exagerada exposta no romance que o nosso próprio autor confessa escrevendo em 
 
Diário de uma guerra estranha: 
 

 

Somos separados das lembranças como dos móveis, por nada, não existe um 
período da vida ao qual possamos nos prender, como o creme queimado “gruda” 
no fundo da panela; nada que marque, somos uma perpétua evasão; em face 
daquilo que fomos, somos sempre a mesma coisa: nada (....) Pressenti essa 
fraqueza indefesa do passado, na Náusea, mas não conclui acertadamente, eu 
disse que o passado se anula. Não é verdade, ele existe sempre; ao contrário, ele 
existe em-si. Entretanto ele não age sobre nós mais do que se não existisse (...) É 
um ato de liberdade que decide, a cada vez, as eficácia e até mesmo seu sentido. 
Mas de nada adianta ter corrido o mundo, experimentado as mais intensas 
paixões, seremos sempre, quando for preciso, este soldado vazio e pobre que vai 
colocar as cartas no correio; toda a solidariedade com o nosso passado é 

decretada no presente por nossa complacência.106 

 
 

Poderíamos voltar àquele exemplo em que mencionamos em nosso capítulo 

sobre A transcendência do ego, em que a personagem de Dostoievski não consegue 

ser indiferente ao seu crime, porque ele o acompanha, foram seus os atos, e de sua 

responsabilidade ele não conseguiu se desvencilhar, pois foi impossível Raskonikov 

fugir de si mesmo. 

 
 
 

 
105 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e Fenomenologia, p. 54  
106 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 406. 
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O presente eterno 
 
 
 

 

Quando se suspende o juízo e reduzimos as coisas a elas mesmas, tende-se a 

estar, então, inserido em um presente eterno, pois o passado não é necessário, a 

partir disso concluiríamos que Roquentin deve estar, em relação às coisas inseridas, 

sempre no presente, numa metamorfose contínua, que caracteriza em configurações 

o aspecto cotidiano. Não há ponto de fixação nesse fluxo de possibilidade, 

Roquentin é sufocado pelo presente, que sempre encobrirá o passado, de forma que 

o diferente, sendo novo, é o que não existia no passado: esse sentimento acontece 

todos os dias, e todos os dias será esse presente que sufoca e expulsa o passado 

de sua vida. 
 

Em A transcendência do ego, Sartre afirma que na totalidade concreta do Eu 

(Moi) as qualidades, estados e ações não são consideradas emanações e nem 

atualizações, mas sim relações de criação. O Ego surge como produtor dos seus 

estados, e sempre estes estados criados não são nunca tento sido criados antes no 

Eu (Moi). Como o ódio que se dá na atualização de certa potência ser sempre algo 

de novo no ato em que a unificação da reflexão religa cada novo estado à totalidade 

concreta do Eu (Moi). Como se na permanência do Ego estivesse sempre uma nova 

criação para os estados. Ele mantém as suas qualidades por uma verdadeira criação 

continuada. Ele não é aquém das suas qualidades, ele as conserva e sempre está 

em uma atividade espontânea de criação. 
 

Falamos também da espontaneidade da consciência anteriormente que, aqui, 

não devemos confundir com a espontaneidade dela. O Ego é passivo, é um objeto 

que, como Sartre diz, é uma “pseudo espontaneidade” 107. Essa espontaneidade é 

falsa, pois a verdadeira espontaneidade é a que produz, ou seja, a consciência. 
 

É mostrado no romance esse temor pelo novo, pois esse novo é estranho, é 

diferente, inesperado. O próprio Roquentin tenta fugir dele quando escreve no diário, 

no começo de uma página, sendo a primeira frase: “Nada de novo”108, como se ele 

pudesse mentir para si mesmo para se sentir mais confortável por não ser 

perturbado por esse “novo”, do qual ele ainda quer se alienar: 

 
107 Sartre, Jean-Paul. A transcendência do ego, p. 69. 

108 Idem, A náusea, p. 20. 
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É curioso: acabo de escrever dez páginas e não disse a verdade – pelo menos não toda 
a verdade. Quando escrevia, sob a data, “Nada de novo”, fazia-o com a consciência 
pesada: na verdade, uma pequena história, que não é nem vergonhosa nem 
extraordinária, se recusava a sair. “Nada de novo”. Admira-me como se pode mentir 

racionalizando.109 

 
 

É uma atitude fenomenológica esse voltar às coisas mesmas, desvencilhar as 

coisas de seus significados dados, suspendendo o juízo para enxergar um novo 

naquilo que antes estava contaminado de significados postos, enraizados pelos 

homens. Nisso, Roquentin já não tem uma relação amistosa com os objetos, eles 

mudam, se metamorfoseiam na sua frente, nunca sendo os mesmos, mas sempre 

algo de novo a aparecer. 
 

Nota-se que ele suspeita que esteja ficando sem saída, que anuncia a 

consciência como existente, sendo também fluxo temporal, estando sempre nesse 

presente que acolhe qualquer relação com o mundo. Há realmente um 

aniquilamento do passado. “O tempo da existência é o presente eterno, ou antes, a 

existência é sem tempo.” 110 Temos que salientar que Sartre em sua maturidade 

trata sobre a descontinuidade das coisas não como sendo a negação do tempo 

realmente, mas sim uma reinterpretação do próprio tempo nesse contexto da 

gratuidade e espontaneidade da existência. 

 
 
 
 

 

A contingência 
 
 
 

 

O romance dá-se em percurso de suspense, de descobertas, de suspeitas que 

terá como auge da trama a personagem Roquentin descobrindo que a verdade em 

tudo em sua volta é contingência, tudo está ali sem nenhuma razão de estar, 

inclusive ele próprio. A necessidade não será mais encontrada, o que haverá de 

incontestável é a contingência, ela será radical, “a gratuidade perfeita.” 111 

 
 

 
109 Ibidem, pp. 24-25.  
110 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e Fenomenologia, p. 58.  

111 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 194. 
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No começo do romance Roquentin registra as primeiras modificações nessa 

relação sujeito-objeto, sendo que, primeiramente, Roquentin sente a mudança no 

exterior, vinda das coisas, mais adiante Roquentin fica confuso sobre essas 

mudanças nas coisas em sua volta, fica indeciso se é ele que mudou sua maneira 

de ver as coisas, se ele está mudando mesmo ou se há realmente uma mudança 

nas coisas, no modo como estas se oferecem a sua consciência. Então Roquentin, 

nessa indecisão, sente-se incomodado, pois sobre a metamorfose que vem 

ocorrendo nas coisas ele não sabe compreender ao certo sua origem. Ele já não 

pode confiar nos significados anteriores das coisas, a metamorfose anulava as 

definições das coisas. 
 

Nessa relação diante as coisas, Roquentin não pode prever o resultado da 

metamorfose nelas, o que virá, as coisas perdem a estabilidade, estabilidade que 

possuíam quando detinham seu sentido anteriormente. Roquentin percebe o 

desmoronamento, a destruição estrutural que o seu mundo humano estava sofrendo, 

os seres que se tinham nas coisas não bastavam de criações, de necessidades nas 

próprias coisas tidas pelo homem, criando, então, expectativas diante das coisas, 

como um aprisionamento do tempo, pois se fazia necessário a sua função para uma 

sucessão de fatos acontecerem, contando com o elemento estrutural que é o ser, a 

necessidade das coisas. Agora o mundo perdia sua estabilidade, pois Roquentin 

contava com o ser das coisas, nele ele encontrava referência para seguir sua própria 

vida, mas agora só há a contingência. 
 

Fica claro em uma passagem que Roquentin narra o significado de alguma 

coisa que pode mudar conforme se mude seu presente: 

 

 

Essa coisa na qual estou sentado, qual apoiava minha mão chama-se um banco. 
Fizeram-no especialmente para que possamos nos sentar, arranjaram couro, 
molas, tecido, se puseram trabalhar, com a idéia de fazer um assento e, quando 
terminaram era isso que tinham feito (...) As coisas se libertam de seus nomes. 
Estão presentes, grotescas, obstinadas, gigantescas, e parece imbecil chamá-las 
de bancos ou dizer o que quer que seja a respeito delas: estou no meio das 
Coisas, das inomináveis. Sozinho, sem palavras, sem defesas, estou cercado por 
elas: por trás de mim, por baixo de mim, por cima de mim. Não exigem nada, não 

se impõem: estão presentes.112 

 
 
 
 
 
 
112 Ibidem, pp. 185-186. 
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Roquentin, sempre diante das coisas em sua volta, sentia a mesma sensação, 

sendo uma sensação comum a todos os objetos, essa sensação de Náusea que 

sempre surgia quando as coisas perdiam sua pintura e assinatura “homem” nelas, 

passavam as ser demais, onde a linha do raciocínio desata os nós que prendiam 

conceitos e que se transformaram em um enorme emaranhado inexplicável, 

perdendo toda sua função, necessidade, finalidade. Essa sensação comum a todas 

as coisas do mundo humano a transformam em amorfas. Todas sendo existentes e 

havendo somente uma coisa comum a todas, como algo universal que é a 

contingência: 

 

 

O essencial é a contingência. O que quero dizer é que, por definição, a existência não é 
a necessidade. Existir é simplesmente estar presente; os entes aparecem, deixam que 
os encontremos, mas nunca podemos deduzi-los. Creio que há pessoas que 
compreenderam isso. Só que tentaram superar essa contingência inventando um ser 
necessário e causa de si próprio. Ora, nenhum ser necessário pode explicar a existência: 
a contingência não é uma ilusão, uma aparência que se pode dissipar; é o absoluto, por 
conseguinte a gratuidade perfeita. Tudo é gratuito: esse jardim, essa cidade e eu próprio. 
Quando ocorre que nos apercebamos disso, sentimos o estômago embrulhado, e tudo 

se põe a flutuar como outra noite no Rendez-vous de Cheminots: é isso a Náusea.113 

 
 
 
 
 
 

 

A fuga de si 
 
 
 

 

Roquentin conforma-se em seu pensamento de “fuga” afirmando estar bem 

instalado no mundo como um burguês, como se não precisasse se ocupar com tais 

pensamentos: 

 

 
É bem possível, afinal que se trate de uma pequena crise de loucura. Já não há vestígios 
dela. Meus estranhos sentimentos da outra semana me parecem hoje bastante ridículos:  
já não me identifico com eles. Essa noite estou muito à vontade, burguesmente instalado 

no mundo.114 

 
 
 
 
 
 

 
113 Ibidem, pp. 93-94 

114 Ibidem, pp.14-15. 
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Apesar dessa tentativa de alienar-se da sensação de mudança ela continua, 

levando Roquentin a suspeitar mais seriamente que isso partiria dele próprio quando 

ele se vê de forma diferente, quando em seus próprios hábitos ele enxerga algo de 

novo: “Em minhas mãos, por exemplo, há algo de novo, uma determinada maneira 

de segurar meu cachimbo ou meu garfo.”115As mudanças vão acontecendo no 

modo de perceber as coisas, se espalham por todos os lados e sua inquietação só 

aumenta, é preciso Roquentin buscar onde realmente está instalada essas 

mudanças, mas ele percebe que ela não se fixa em nada, ela é insólita. 

 

 

Portanto, ocorreu uma mudança durante essas últimas semanas. Mas onde? É uma 
mudança abstrata que não se fixa em nada. Fui eu que mudei? Se não fui eu, então foi 
esse quarto, essa cidade, essa natureza; é preciso decidir.  

Acho que fui eu que mudei: é a solução mais simples. A mais desagradável 

também.116 

 
 

Com isso, Roquentin procura se compreender com exatidão, sente receio de 

que todas essas mudanças que se acumulam nas coisas poderão lhe afetar de 

maneira que interfira em seu trabalho, em sua pesquisa, na realização do livro sobre 

o marquês de Rollebon. 
 

Roquentin começa a se sentir cada vez mais preso ao livro, ele precisa ocupar 

sua mente. Só lhe restaria trabalhar com dados ao escrever sobre Rollebon, mas ele 

se interessa cada vez mais pelo homem Rollebon. E, aqui nesse momento ele se 

questiona sobre os fatos a cerca da vida de Rollebon, mesmo sendo esses dados 

honestos sobre sua vida, ele sente a necessidade de tomar Rollebon para si, sendo 

que Rollebon não é um objeto no mundo. Então Roquentin constata que essa forma 

de pensar sobre Rollebon, sendo que Rollebon não estaria presente como um objeto 

para relacionar-se com ele, seria então um trabalho de pensamento somente 

consigo. Então, por não haver essa relação com um objeto, ele diz, então, que está 

tendo impressão de estar fazendo este trabalho somente pela imaginação117. 
 

Roquentin desiste de escrever o livro sobre o marquês de Rollebon, onde ele 

escreveria sua biografia. O marquês morria pela segunda vez e agora Roquentin 

destrói o único elo que havia dele com o mundo, sua vida presente terá a revelação 

desse próprio presente. A personagem percebe que há uma relação, mais 
 
115 Ibidem, p. 17. 

116 Ibidem, p. 18.  
117 Essa contestação será mais bem elaborada sobre a questão da historicidade no capítulo? 
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precisamente uma associação, entre ela e o marquês de Rollebon, entre dois 

existentes. Roquentin se utilizava do marquês como uma fuga, uma fuga para não 

sentir seu próprio ser enquanto que o marquês precisava de Roquentin para ser. 

Roquentin já sem saber o que fazer consigo mesmo apegou-se ao marquês, pois 

sua própria existência o incomodava. Ele se dá como matéria de trabalho para fazer 

reviver Rollebon enquanto anula a si mesmo. Ele aliena a si mesmo até sua 

existência não lhe pertencer, sua razão de existir era totalmente voltada para 

Rollebon: 

 

 

Rollebon fica sendo então pólo alienante de Roquentin: a consciência de Roquentin visa 
o marquês não como um outro, ou como uma criação, mas como um outro si mesmo, 
isto é, alguém em quem se deposita a própria subjetividade, alguém em quem se procura 

descarregar a responsabilidade pela própria existência.118 

 
 

A personagem não sabe o que fazer com sua existência a não ser entregá-la 

totalmente ao marquês para tornar-se dependente dele. O “marquês anulava” 

Roquentin de forma que esse sentia-se livre de si próprio, livre do peso da 

existência. A Náusea, que é derivada da sensação de instabilidade, não pára de 

aumentar sua teia de manifestação e o marquês que Roquentin utilizava-se como 

apoio; a Náusea fará Roquentin abandoná-lo. Ele anulava-se tendo o marquês 

consigo, mas também sentia-se protegido da existência: 

 

 

O Sr. De Rollebon era meu sócio: precisava de mim pra ser, e eu precisava dele 
para sentir o meu ser. Eu fornecia a matéria bruta, essa matéria que eu tinha 
para dar e vender, da qual não sabia o que fazer: a existência, minha existência. 
A parte dele consistia em representar. Ficava em frente a mim e se apoderara de 
minha vida para me representar a ele. Eu já não me apercebia de que existia, já 
não existia em mim, mas nele; era para ele que comia, para ele que respirava, 
cada um de meus movimentos tinha seu sentido fora de mim que traçava as 
letras no papel, nem sequer a frase que escrevera – mas por trás, para além do 
papel, via marquês, que solicitara esse gesto e cuja existência esse gesto se 

prolongava, consolidava.119 

 
 

Viver com o marquês era viver a história dele, utilizando-se de sua existência 

para entrar e viver a vida já delimitada, acabada e de fatos já realizados, onde não 

havia riscos de que o mundo existente em seu presente o ameaçava. Roquentin 

transferiu sua vida a vida do marquês, fugia da ameaça de onde tudo poderia 
 
118 Silva, Franklin Leopoldo. Ética e literatura em Sartre, p.52.  
119 Sartre, A náusea, p. 148. 
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acontecer em sua vida incerta inserida na existência, na gratuidade, e a vida de 

Rollebon não causava riscos, pois viver a vida de Rollebon era viver uma vida que já 

se completara. 
 

Com isso Roquentin poderia anular suas próprias angústias, suas expectativas, 

projetos. Concebendo o passado como nada nesse contexto fenomenológico, a vida 

do marquês não passava de um caso já encerrado na história. Roquentin então 

percebe que ele estaria procurando refúgio em um nada, e então decide livrar-se do 

marquês. 
 

Como a mesma inversão que observamos acontecer em A transcendência do 

ego em que a consciência produz o Eu para se refugiar de si mesma, aqui em A 

náusea notamos que Roquentin constitui falsamente um Eu fora de si, tomando ele 

como causa e origem de si próprio, como um abrigo contra a espontaneidade e a 

contingência. E falsamente o marquês libertara Roquentin de si, libertara da 

contingência do existente. 
 

Sentir-se existente é sentir-se desprotegido da necessidade, não há como fugir 

da existência, não há como transferi-la, ser alheio. Essa constatação da 

impossibilidade de fuga da existência significa dizer que é impossível fugir de si. 

Roquentin abandona o marquês e reivindica sua autenticidade. O artifício de viver 

por meio de outro já não funciona. 
 

Roquentin, ao passo que investiga a causa da Náusea, enfim, ao poucos 

constitui para si próprio, de forma angustiante, sofredora, dolorosa, que culmina, por 

fim na constatação do sentido da existência como absurdidade. 
 

No fim do romance, Roquentin procura uma forma de passar da contingência 

para a necessidade escrevendo um livro, um enfrentamento pela arte.120 

 
 

 

A fuga pela aventura 
 
 
 

 

A aventura seria a narrativa, uma ordem de eventos necessários, de estabilidade 

e que Roquentin gostaria de ter na sua vida. Há uma necessidade de estabilidade. A 

narração faz produzir como que uma miragem que engana o próprio narrador, pois 

 
120 Veremos mais especificamente a frente quando trataremos da arte como enfrentamento. 
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esse verá necessidade nos fatos daquele instante que ocorreram em sua narração 

posterior. 
 

O presente sempre desconectado do passado - mas, a respeito do qual, 

Roquentin é ele mesmo em todo seu passado como relido e re-significado, nunca 

havendo uma continuidade na vida, uma justificativa anterior, não sendo necessário, 

e no presente há sempre a sensação do inesperado, pois tudo pode acontecer 

nessa gratuidade. 
 

Isso tudo incomoda Roquentin, pois essa ausência de necessidade faz com que 

o presente se torne uma ameaça, e, havendo somente o presente, o mundo se torna 

um lugar perigoso, que antes era percebido como algo estável para a vida, mas que 

agora só existe do ponto de vista da sua gratuidade. As coisas perderam seu sentido 

e não há como se orientar agora, tudo permanece instável. Resta a Roquentin 

continuar a ser passivo face aos perigos desse mundo imprevisível, o mundo 

existente, o mundo heraclitiano que não conserva nada do instante passado. 
 

Roquentin percebe que a vida parece depender de uma narração, de um 

narrador, onde todos os fatos são necessários, tudo tendo seu significado para haver 

articulação, sempre contando com esse fio, o de que a finalidade conduz os eventos. 

A vida real comporta-se diferentemente, na instabilidade, e não em um contínuo 

sentido, rumo aos acontecimentos sucessivos. Na existência, nada tem uma 

teleologia, uma conexão entre os fatos que assegure sentidos. Roquentin constatará 

a perda do passado, ele verá que o passado não justifica o presente, não torna a 

vida no presente mais necessária. Quando Roquentin conta uma história passada 

que aconteceu com ele - ele se narra - tem a impressão que os eventos possuem 

uma fatalidade, em toda a narração há um encadeamento necessário. As coisas 

nessa narração se mostram como organizadas por um fio teleológico que as expõe 

como se fossem dotadas em uma espécie de fatalidade. Depois, Roquentin verá 

que, na vida, nos acontecimentos presentes, tudo se mostra contingente, gratuito e 

espontâneo. 
 

Queria Roquentin que sua vida pudesse assumir uma validade preciosa, 

rara.121 Pensava ele sobre as aventuras, mas que, no entanto ele percebera que 

aquelas aventuras só poderiam existir somente ali, na literatura, nunca sendo igual 
 

 
121 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p.63. 
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na realidade. Sente a necessidade, no meio dessa sensação de desordem em seu 

mundo, que sua vida seja um tipo de construção melódica, assim sendo 

indestrutível, completa e acabada. Ele sente uma ânsia de regularidade em sua vida. 
 

O fato narrado já é o todo, são causas e efeitos: “Quis que os momentos de minha 

vida tivessem uma seqüência e uma ordem como os de uma vida que recordamos. 

O mesmo, ou quase, que tentar capturar o tempo.” 122 

 
Quando Roquentin faz uma analogia como a uma doença que nele se 

instala123, Sartre aqui enfatiza o corpo, os sentidos, por fim a Náusea é uma 

sensação e dela não há dúvida, o que Roquentin quer saber é sua causa, e é onde a 

trama dá um tom de suspense na investigação pela origem dessa sensação que 

mostra-se posteriormente sendo ele próprio. Nada para Roquentin foi premeditado, 

as sensações de Náusea, por virem como uma doença, poderia nos fazer pensar 

que ele não articulou as coisas para que elas acontecessem da forma narrada no 

romance. Roquentin afirmará que ele existe, e nisso temos que lembrar que a 

existência nunca pode ser ponto de chegada por ser uma contingência, a existência 

descoberta depois de um longo caminho fará perceber que ela será realmente o 

ponto de partida, algo que sempre terá um devir inesperado. Aqui no romance A 

náusea, não pode haver um método ou, melhor dizendo, que Roquentin encarne um 

método, como afirma Bornheim, que compara A náusea à dúvida metódica de 

Descartes e é aqui que Moutinho critica essa comparação severamente. Lembremos 

que quando Roquentin tenta forjar uma aventura em sua vida percebe que não há 

como isso acontecer, e quando Bornheim afirma que há no romance “um caminhar 

que vai do desconhecido ao conhecimento.” 124 Moutinho afirma que Bornheim forja 

o caminho de Roquentin retrospectivamente e cai no mesmo engano de pensar que 

tudo que ocorreu naqueles instantes de experiência eram necessários para 

Roquentin. Moutinho diz: 

 

 

Falar em método aqui é cair no mesmo logro em que Roquentin incorreu quando, 
também retrospectivamente, forjou para si uma aventura, que, quando vivida, não existiu. 
É necessário pois respeitar a contingência desse “acidente”, ou mesmo da série de 

“acidentes”, que são as experiências de Roquentin.125 

 

 
122 Ibidem, p.68.  
123 Ibidem, p.26.  

124 Bornheim, Gerd. Sartre – Metafísica e existencialismo , p.17.  

125 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, pp. 60-61. 
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Então a aventura que tanto é buscada pela personagem sempre escapa, mas 

se revela como uma categoria essencial da ação humana, que é a busca. Mas isso 

não determina que o indivíduo não possa ter uma aventura. Ter uma aventura é 

diferente de representá-la. Ter uma aventura é estar na aventura, podendo ser 

aventura quando essa (o fato) já for passado, como demonstra Sartre aqui em A 

náusea a sua impossibilidade de realizá-la no presente. 
 

A aventura é um irrealizável, e a maioria das ações humanas correspondem, 

por fim, realizar o irrealizável, derivando suas decepções frente a seu fracasso. O 

irrealizável nos aparece no horizonte, está no futuro, e, por conseguinte aparece no 

passado como realizável, e que de fato, o surgimento da sensação de que não os 

realizamos (ou construímos da forma que bem entendemos). E aquilo que é um 

irrealizável é uma situação; é estar-em-algum-lugar 

 

 

Em A náusea pareço afirmar que ela não existe. Mas é errado. É melhor dizer que 
é um irrealizável. A aventura é um existente cuja natureza é a de só aparecer no 
passado, através da descrição que se faz dela. O que é perturbador nesses 
irrealizáveis é o fato de poderem ser pensados até o fim e com detalhes e, por 

meio das palavras, serem realizados por outros.”126 

 
 

A aventura se apresenta como um existente que somente tem sua aparição no 

passado, por meio de descrições feitas por nós, como se a vivêssemos. Isso pode 

ser entendido porque vivemos sempre no presente. Não podemos realizá-la como 

uma melodia, com todas suas correspondências implacáveis, pois isso é arte, e não 

poderemos assumir o irrealizável de uma forma realizável como veremos em nosso 

próximo tópico. Isso não passa de uma das facetas da má-fé, e, assumir a natureza 

do irrealizável será alicerçar sua autenticidade, e isso veremos em um capítulo que 

dedicaremos à esse assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
126 Sartre, Jean-Paul . Diário de uma guerra estranha, p. 243. 
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A fuga pela arte 
 
 
 

 

Roquentin, diante dessas sensações onde toma os objetos como tendo algo 

que os fazem parecer numa permanente metamorfose, e que depois o leva a 

constatar a perda do passado e conseqüentemente a perda do tempo, é projetado 

em um mundo agora sem parâmetros, de solidez conceitual. Se aqui, levando as 

considerações de Roquentin, o que foi vivido no passado não é necessário, nem as 

coisas em sua volta eram necessárias e nem os momentos que levavam um ao 

outro eram necessários, tudo, então, poderia ter sido diferente, porque na realidade 

daqueles instantes ele tinha toda a liberdade de escolha e aqueles fatos ele achou 

necessários pelo engano que a narração provoca em sua retrospectiva. 
 

Nessa liberdade, é certo que tudo pode acontecer, não há necessidade no 

mundo existente, mas sim essa liberdade que tem por limite a facticidade. Roquentin 

fica apreensivo ao perceber que sua vida está em um plano de possibilidades, no 

qual tanta liberdade traz insegurança por haver sempre algo inesperado, novo127. A 

vida perde esse caráter de seguir previsível e estável, ela não é como um livro de 

literatura onde todos os momentos são necessários. Na arte, aqui no caso na 

literatura, sabemos que tudo se justifica pelo finalismo que há em seus elementos, 

pois todos os acontecimentos são sempre uma fatalidade. Roquentin nessa 

percepção da diferença entre a vida e a literatura, ambiciona ter em sua vida como 

necessária, ambiciona a fatalidade dos acontecimentos em sua vida. Aqui temos que 

notar a diferença que a arte tem da existência, pois ela se constitui como oposta, 

pois a arte escapa da contingência, nela há necessidade, ela não existe, ela é. E é 

essa separação da existência que Roquentin se atentará. 
 

A arte tem aqui um papel muito importante na obra A náusea. Roquentin se 

descobre nessa total liberdade, mas que logo depois se atenta a oposição que é a 

necessidade que se encontra na arte, e em um contexto de narração de fatos, como 

 

 
127 Apreensível pela própria natureza de sua consciência, onde Sartre trata em A transcendência do ego ser um fluxo de 
espontaneidade que o surpreende sempre com o novo. 
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uma aventura, seria percebido que na literatura, desde o início em uma história, já se 

encontra seu fim, há a necessidade do fatalismo em seus acontecimentos, há 

sempre uma finalidade. Isso não existe na vida de Roquentin, na vida real, e ele 

gostaria que sua vida tivesse uma necessidade e não essa existência gratuita. 
 

Há uma música que surge no romance chamada Some of these days, que se 

torna tema de sua descoberta em que da existência pode surgir a necessidade. O 

compositor cria uma necessidade na contingência. A música tem um papel 

terapêutico no romance, como diz Moutinho128, isso porque quando Roquentin a 

escuta, a sensação de Náusea desaparece, ele se livra da sensação que a 

contingência produz. É como se Roquentin entrasse na música e ela pudesse 

conduzir suas sensações. Mais adiante veremos que a música não se firmará muito 

nessa função terapêutica, pois desde o início Roquentin tenta se livrar da sensação 

de Náusea, mas ela só faz aumentar seu campo, se espalha a todos os lados, a toda 

existência, e, se ela espalha-se por toda existência é porque, então, ela está no 

mundo. 

 

 

Eu não passo de um desejo de beleza e, fora disso, o vazio, o nada. E não 
entendo por beleza somente o encanto sensual dos instantes, mas sobretudo a 
unidade e a necessidade, no correr do tempo. Os ritmos, a harmonia dos períodos 
ou dos refrões me trazem lágrimas aos olhos, as formas mais elementares de 
periodicidade me comovem (...) por isso a música é a forma mais comovente, para 
mim, e a mais diretamente acessível da beleza (...) a necessidade esplêndida e 
amarga de uma tragédia, de uma melodia, de um ritmo, de todas essas formas 
temporais que avançam majestosamente através de harmonias regulares, para um 

fim que levam nos seus flancos. Já expliquei tudo isso na Náusea”129 

 
 
 
 

Mas vemos que a existência não atinge a música, a arte, isso tente a dizer, 

então, que a arte não pertence a esse mundo, ao mundo existente, ela é o outro do 

mundo, ela é o oposto da existência, ela é necessidade no sentido que ela encontra 

sua justificação em si mesma130. 

 
 

de fato, não há passagem de um mundo a outro, há passagem da atitude 
imaginante à atitude realizante. A contemplação estética é um sonho provocado, e 

 
 
 
 
128 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, pp. 62-63.  
129 Sartre, Diário de uma guerra estranha, p. 343.  

130 Mas vemos que ela é fruto da liberdade do artista em sua existência. 
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a passagem para o real é um autêntico despertar. Já se falou muito na ‘decepção’ 

que acompanha o retorno à realidade”131 

 
 

Roquentin nota a impossibilidade de sua vida se constituir em uma matéria 

melódica, de acontecimentos necessários como uma nota já esperada em uma 

música, em um solo de um instrumento: “Sinto tanta felicidade quando uma negra 

canta: que pináculos não atingiria eu, se minha própria vida constituísse a matéria da 

melodia!” 132 A música quando tocada anula a sensação de Náusea, já vimos que a 

música é justamente o oposto da existência, e por ser esse oposto a esse incômodo, 

a música, por contrastar com aquela, leva Roquentin a sentir uma alegria (alívio). 

 
 
 

 

uma consciência fascinada, bloqueada no imaginário, vê-se de repente liberada 
pela interrupção brusca da peça da sinfonia e retoma subtamente contato com a 
existência . Não é preciso mais nada para provocar o fastio nauseante que 

caracteriza a consciência realizante”133 

 
 
 
 

Pela perda do passado, a constatação da sua não-necessidade, de sua vida ser 

um aglomerado de fatos contingentes, Roquentin nota a impossibilidade de sua vida 

ser como uma arte, como uma música, de ter uma forma melódica. Quando 

Roquentin pensa em sua vida e observa que seu passado é todo contingente, temos 

que ter em consideração que a não-necessidade não só existe no passado, mas 

como também no seu presente, em todos os acontecimentos: 

 

 

A conseqüência mais drástica dessa descoberta é que o existente mesmo aparecerá 
como não-temporal: a não necessidade na série dos acontecimentos implica a não-
necessidade da própria série, isto é, do tempo. A temporalidade é exterior às coisas, 
uma cobertura que não as atinge na sua realidade última; como uma casca, o tempo se 

solta, e o existente aparece não-temporal.134 

 
 

No romance é mostrado algo contrário à existência, é o caso da música. Na 

existência, o tempo não é preenchido por algo necessário, é tudo uma gratuidade e 

uma coisa ou um ato não se justifica pelo momento anterior. Na música há a 

coincidência da passagem do tempo com seu preenchimento necessário, previsível 

 
131 Sartre, Jean-Paul. O imaginário, p. 251.  
132 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 65.  

133 Sartre, Jean-Paul. O imaginário, p. 251.  

134 Moutinho, Luiz Damon. Sartre – Psicologia e fenomenologia, p. 64. 
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e exato: como se houvesse uma vida sem surpresas e decepções, tudo 

acontecendo no momento exato para acontecer sucessivamente, tudo tendo suas 

finalidades, a melodia necessária. 
 

É então que Roquentin percebe, nessa diferença entre necessidade e 

gratuidade, que a música não existe, mas simplesmente ela é, é como se ela não 

fizesse parte desse mundo, estando para além desse mundo, nada existente pode 

atingi-la. E é isso que Roquentin queria, ele não queria ser afetado pela existência, 

queria sua vida como uma estrutura melódica, uma vida de acontecimentos precisos 

quanto as notas de um instrumento que compõe a música. Roquentin reflete sobre a 

origem daquela música e observa que ela surgiu da existência, a existência originou 

o ser135. 
 

Então Roquentin nota a possibilidade de justificação de sua existência, de 

passar da contingência para a necessidade. Roquentin examina a possibilidade de 

tornar sua existência necessária, no sentido de fazer alguma coisa, como o autor da 

música. Assim sendo, ele como autor de algo do gênero, fizesse dele também 

necessário. Ele seria lembrado quando alguém se deparasse com a obra, com o ser, 

e sendo necessária, a obra o faria ser, em sua existência, necessário também. 
 

Roquentin analisa uma possível justificação da existência, da contingência. 

Quando ele pensa sobre o autor da música, percebe que a música composta foi 

suficiente para aquele homem (compositor) passar da contingência para a 

necessidade. Nessa reflexão, sobre o compositor como sendo necessário porque 

iriam pensar nele sempre como o autor da obra, Requentin nota que ele próprio não 

encontrava-se presente no pensamento de ninguém e, mesmo sendo ele somente o 

passado das pessoas, percebe que, então, ele não passa de ser uma gratuidade, 

uma contingência, pois sendo o passado, ele então é nada. Roquentin se observa 

como as coisas em sua volta, que existem, sem razão, e examina agora a 

oportunidade de justificar sua existência, de ter uma razão e necessidade. Roquentin 

analisa a possibilidade de escrever um livro, um romance, uma literatura diferente de 

seu trabalho, criar uma história que nunca existiu. Escrever sobre o marquês de 

Rollebon não faria justificar a sua existência. Justificar a existência pela arte, aqui 

precisamente pela literatura, seria como marcar um determinado momento no 

 

 
135 Mais a frente quando estudaremos o objeto artístico veremos que ele dependerá realmente da concretude para existir 
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tempo, algo que, depois de escrito, justificasse o presente pelo passado. O passado 

agora era nada, e nada justificava o presente, a existência. Mas uma obra de arte 

literária, um romance, poderia dar ao passado uma necessidade daquele instante, 

de um momento que foi necessário no passado e, portanto fazendo do passado algo 

necessário. Roquentin sente-se incomodado nessa situação de contingente, nessa 

gratuidade sem passado, digo melhor, sem passado como justificativa da sua 

existência, do seu presente. E nisso um livro poderia integrar o passado com o 

presente como um ser organizado, necessário. 

 
 
 
 
 
 

 

A absurdidade 
 
 
 

 

Em uma questão em que o Autodidata faz a Roquentin sobre o “humanismo”, 

onde ele afirma que é preciso amar todos os homens, Roquentin diz para o 

Autodidata: 

 

 

- É preciso amá-los, é preciso amá-los...  
- É preciso amar quem? As pessoas que estão aqui? 

- Também elas. Todos.136 
 
 

Requentin direciona-se a um casal de jovens: um homem e uma mulher. 

Pergunta ao Autodidata se ele os ama, e ele logo dispara que sim, e então ele, 

Roquentin, o diz: 

 

 
- Bem vê que não ama esse dois. Talvez nem os reconhecesse na rua. São apenas 
símbolos para o senhor. Não é absolutamente com eles que está se comovendo;  
comove-se com a Juventude do Homem, com o Amor do Homem e da Mulher, com a 

Voz Humana.137 

 
 

Nota-se aqui uma crítica a um simbolismo, que também significa ser um 

aprisionamento de conceito. Não é olhando somente para um homem que podemos 

 

 
136 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 176.

  

137 Ibidem, p.178.
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amá-lo, como amando o simbolismo de Homem que se tem, pois ele (Autodidata) 

não os conhecem (ao casal) em suas existências singulares realmente138: 

 

 
- É como esse velho sentado atrás do senhor, bebendo água de Vichy. Suponho que o 
que ama nele é o Homem Maduro; (...)  
- Exatamente – diz em tom de desafio.  

- E não vê que é um salafrário?139 
 
 

A palavra absurdo surge pela primeira vez no romance quando Roquentin já o 

constata como absoluto, fundamental. Mesmo sendo somente uma palavra, ela 

torna-se a própria faceta do mundo. 

 

 

O absurdo não era uma idéia em minha cabeça, nem um sopro de voz, mas sim aquela 
longa serpente morta aos meus pés, aquela serpente de lenho. Serpente ou garra, ou 
raiz, ou gafa de abutre, pouco importa. E sem formular claramente nada, compreendi que 
havia encontrado a chave da Existência, a chave de minhas Náuseas, de minha própria 
vida. De fato, tudo o que pude captar a seguir liga-se a esse absurdo fundamental. 
Absurdo: ainda uma palavra; debato-me com as palavras; lá eu tocava a coisa. Mas 
desejaria fixar aqui o caráter absoluto desse absurdo. Um gesto, um acontecimento no 
pequeno mundo colorido dos homens sempre é apenas relativamente absurdo: em 

relação às circunstâncias que este se encontra(...)140 

 
 

A sensação de Náusea surge da absurdidade das coisas que já não se 

sustentam como antes, a razão que cobria de conceitos o mundo em sua volta 

desmoronava, vindo abaixo um muro que encobria a existência das coisas, não há 

nada rígido que sustente agora a razão de ser das coisas, suas finalidades, a 

sensação de absurdidade é nutrida por uma possibilidade corrosiva que encobre as 

coisas do mundo humano. Os objetos do mundo em sua volta, espalhando-se por 

toda superfície conceitual até que se torne toda essa possibilidade em si. É 

possibilidade, é a contingência que caracteriza toda existência. A constatação de 

que tudo pode acontecer, nessa onda de possibilidade incômoda sobre as coisas, é 

que conduzem às experiências absurdas. 
 

A absurdidade é como uma lente que faz Roquentin enxergar a tal grau que o 

deixa com Náusea, esse grau destrói a nitidez que anteriormente Roquentin via nas 

coisas, agora ao enxergar uma coisa ele não sabe ao certo o que seja mesmo 

 
 
 
138 Veremos mais à frente quando utilizaremos O existencialismo é um humanismo, como mais um recurso de 
nossa compreensão à outra definição de humanismo para Sartre.

  
139 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 176

 
 

140 Ibidem, p. 191. 
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aquilo, as coisas se tornam figuras amorfas. Entretanto, ele constata que essas 

lentes são seus próprios olhos, é sua consciência, ele é o próprio meio de si para a 

Náusea. 
 

É o pensamento que nutre a Náusea, e do pensamento não se pode fugir, pois 

não há como fugir de si mesmo e nem das coisas, do mundo. 
 

Sabemos que a consciência para Sartre não pode existir sem algo, pois 

consciência é consciência de algo, é movimento, é fluxo. Nesse conceito de 

consciência, notamos que Roquentin não tem como fugir da absurdidade, porque a 

absurdidade encontra-se no mundo, em todas as coisas existentes, e sendo 

existentes, são contingentes. Não há como fugir do mundo, não há como construir 

um refúgio na consciência, porque o próprio conceito de consciência diz ser ela 

como consciência de, isso quer dizer que ela é fora, e não um dentro, ela surge com 

o mundo, e não há como pensar a consciência separada do mundo, e o mundo é 

absurdo141. Quando Roquentin diz ser ele próprio a Náusea, já é um indício de 

percepção da dificuldade de fugir desse horizonte da absurdidade, isto é, da 

gratuidade e da contingência radical. 
 

O caráter fenomenológico referente ao voltar às coisas mesmas, a derreter o 

verniz que encobre as coisas, e por isso condiciona a construção de um caminho, de 

uma via alternativa142, para a constatação da contingência das coisas no mundo e 

no humano, gerando o surgimento da absurdidade, onde, uma vez constatada, 

Roquentin reconhece como o verdadeiro absoluto: 

 

 

Mas eu, ainda agora, tive a experiência do absoluto: o absoluto ou o absurdo. Aquela 
raiz – não havia nada em relação a ela que não fosse absurdo. Oh! Como poderei fixar 
isso com palavras? Absurdo: com relação às pedras, aos tufos de raiva amarela, à lama 
seca, à árvore, ao céu, aos bancos verdes. Absurdo, irredutível; nada – nem mesmo um 
delírio profundo e secreto da natureza – podia explicá-lo. (...) Mas adiante daquela 
grande pata rugosa, nem a ignorância, nem o saber importavam: o mundo das 

explicações e das razões não é o da existência.143 

 
 
 
 
 
 
 

 
141 Por isso nosso estudo sugeriu um tratamento mais apurado sobre o romance A náusea com a história, que se dá 
conseqüentemente pela natureza inseparável da consciência com o mundo. Portanto, tais naturezas, como veremos 
adiante, só são possíveis no mundo.  
142 Veremos que Camus constrói esse caminho por outro viés. 

143 Ibidem. 
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Quando Roquentin afirma que “o mundo das explicações e das razões não é o 

da existência” 144 devemos ter aqui o conceito de consciência, como sendo aquele 

movimento em direção a algo, um movimento para fora e não um movimento de 

captura para dentro dela, como se ela fosse uma caixa de degustação145. Esse 

mundo existente de que Roquentin fala é o mundo humano, das coisas. Nunca 

poderemos capturar o ser de uma coisa e tê-lo como conceito último, porque aqui se 

trata de duas naturezas diferentes.146 

 

Explicar a existência é impossível pela metamorfose que agora se instalava nas 

coisas: explicar a metamorfose seria sempre algo como um projeto inacabado. 

Roquentin diferencia, e aqui nessa diferenciação coloca o conceito de absurdo como 

algo instalado nas coisas em sua volta, mas o círculo, como elaboração conceitual 

não existe efetivamente no mundo: 

 

 

Um círculo não é absurdo, é perfeitamente explicável pela rotação de um segmento de 
reta em torno de uma de suas extremidades. Mas também um círculo não existe. A raiz, 
ao contrário, existia na medida em que eu não podia explicá-la. Nodosa, inerte, sem 
nome, ela me fascinava, enchia-me os olhos, reconduzia-me constantemente para sua 

própria existência. Era inútil que repetisse: “É uma raiz”(...)147 

 
 

O livro A náusea apresenta a existência humana como gratuita, sem qualquer 

razão de ser - absurda - e não há como escapar desse absurdo, ele é o absoluto, ele 

se encontra tanto na subjetividade quanto no mundo, na nudez do mundo. A 

substancialidade que tinham as coisas era imposta pelas palavras, não vinha das 

próprias coisas, pois agora as coisas são inomináveis. O absurdo é essa total 

contingência de todas as coisas existentes. 
 

O romance A náusea elucida a existência como uma total gratuidade e vimos 

que todas tentativas de possibilidades de superação são frustradas. O romance 

 
144 Ibidem. 

 
 

 
146 Idem, Uma idéia fundamental da Fenomenologia de Husserl: a intencionalidade, p.29. Sartre opõe a fenomenologia 
husserliana ao que ele chama “filosofia alimentar”, segundo ele: “a ilusão comum ao realismo e ao idealismo segundo a 
qual conhecer é comer”. Uma mesa, uma rocha, uma casa, são para o sujeito "conteúdos da consciência", assimilados e 
digeridos: fato que pode-se observar em relação à atitude da personagem Autodidata, que é exposto no livro como um 
indivíduo que comporta-se na biblioteca “alimentando-se” tudo, todos seus conhecimentos são adquiridos por um 
“cardápio” em que escolher por ordem alfabética “o prato do dia”, tendo em sua mente que está absorvendo tudo para si, 
para dentro de sua consciência. Mas, “contra a filosofia digestiva do empiriocriticismo, do neokantismo, contra todo o 
‘psicologismo’, Husserl não se cansa de afirmar que não se pode dissolver as coisas na consciência” (Ibid., p.29). 

147 Idem, A náusea, p. 191. 
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termina com a expectativa de uma fuga da absurdidade, que para Roquentin seria 

escrever um livro, um livro de romance que, depois de escrito, iria se pôr além da 

existência. Mas o romance acaba e o livro torna-se somente uma provável solução 

para esse problema. E, para essa problemática não haveria uma menção crítica tão 

bem conectada do que essas palavras de Albert Camus em respeito ao final do 

romance A náusea: 

 

 

No final desta viagem para as fronteiras da inquietação, Sartre parece permitir 
uma esperança: a do criador que se liberta ao escrever. Da dúvida primitiva, talvez 
surja um ‘Escrevo, logo sou’. E não podemos deixar de encontrar uma 
desproporção interessante entre esta esperança e a revolta que a fez nascer. Isto 
porque, afinal, quase todos os escritores sabem quanto sua obra não é nada 

diante de certos minutos.148 

 
 

O que realmente se expõe no final no romance é uma suposta salvação pela 

arte, algo que discutiremos mais adiante em um capítulo dedicado especificamente a 

esse respeito, no entanto, adiantamos que essa problemática foi resolvida pelo 

próprio autor em O imaginário, mas já bem resolvida em Diário de uma guerra 

estranha149. 

 
 

o real nunca é belo. A beleza é um valor que só poderia ser aplicado ao imaginário 
e que o comporta a nadificação do mundo em sua estrutura essencial. Daí a 
estupidez em confundir moral e estética. Os valores do Bem implicam o estar-no-
mundo, visam os comportamentos do real e estão submetidos ao absurdo 
essencial da existência. Dizer que ‘tomamos’ diante a vida uma atitude estética é 

confundir real e imaginário150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
148 Camus, A Inteligência e o Cadafalso. p.136 
149“O único fim de uma existência absurda seria produzir indefinitivamente obras de arte que fugiriam dela; era a única 
justificativa, uma justificativa imperfeita aliás, que não dava para salvar os longos fios do tempo que deveriam ser engolidos 
um a um. Era, na verdade, uma moral de salvação pela arte.” Sartre, Diário de uma guerra estranha, p. 102 
150 Ibidem. 
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REPERCUSSÕES ÉTICAS: A RELAÇÃO ENTRE HOMEM E 
 

MUNDO 
 
 
 
 
 
 

 

O humanismo sartreano 
 
 
 

 

Em O existencialismo é um humanismo, Sartre irá defender seu existencialismo 

de críticas que foram feitas as suas obras até o momento, sobretudo em respeito 

àquele humanismo criticado em A náusea. 
 

Bem, aqui se faz proveitoso, visto que, fornecem explicitações com intuito de 

tornar mais clara a compreensão do existencialismo sartreano até esse momento em 

que estamos. Do qual poderemos dizer que é a primeira grande resposta que Sartre 

dá a comunidade de críticos à sua filosofia, a esse primeiro momento de sua 

filosofia151. A segunda grande resposta será dada na obra Que é literatura? e que 

iremos tratar em nosso último capítulo. 
 

Mesmo sendo, em princípio, uma conferência feita após dez anos da 

publicação de A náusea, ela permite esclarecer algumas atitudes filosóficas nas 

obras trabalhadas até este momento em nosso resumido estudo. 
 

O existencialismo é um humanismo surgirá aqui como esclarecimento 

proveitoso que só fortalecerá a intenção de compreensão que se somará ao 

conhecimento da filosofia sartreana proveniente d’A transcendência do ego e de A 

náusea, aqui estudadas, por intermédio das quais culminamos ética e 

,conceitualmente, contingência radical na qual a consciência como realidade 

humana está inserida. 
 

No romance A náusea, constatamos a inexistência de Deus e de valores na 

eternidade, restando apenas a gratuidade, resultando que na obra mostra-se que, na 

vida dos homens, existirá sempre uma possibilidade de escolha. 

 
151 Longe de querermos afirmar que em Sartre podemos admitirmos a existência de dois momentos distintos em sua 
filosofia, mas o que verificamos é uma continuidade desde àquela da Transcendência do ego. E contra essa idéia provinda 
também dos críticos, iremos provar mais adiante, que em nenhum momento Sartre rompe com seus pressupostos.  
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Percebemos que, primeiro, o homem existe, encontra a si mesmo, vê-se no 

mundo e só depois irá se definir. É o que acontece com Roquentin, e o que depois 

Sartre na obra O ser e o nada como também em O existencialismo é um humanismo 

resumirá na máxima, “a existência precede a essência”152. 
 

De início, como já dito n’A transcendência do ego, o homem, primeiramente 

como existência, será nada, e verá o que será na hora de seu ato. O homem será o 

que ele fizer de si mesmo, o homem acaba sendo o único responsável pelo o que 

ele é. 
 

Se notarmos com atenção, na sentença acima, já está configurada toda nossa 

leitura conjunta de A transcendência do ego e de A náusea. Notemos que em Sartre 

nada se dispõe anterior a si mesmo, somente há a consciência, que é nada, e o que 

existe é o homem a se configurar a cada ação sua no mundo. A cada ação de 

Roquentin ele se torna, se descobre existente. Aqui, o ser humano não é aquele 

núcleo subjetivo ou estrutura lógica da consciência que preceda o processo de 

existência do homem 
 

Sartre afirmará em O existencialismo é um humanismo, que o homem escolhe a 

si mesmo e, escolhendo a si mesmo, ele escolherá a todos os homens. Isso porque, 

quando escolhemos ser certo tipo de homem, queremos também ser esse tipo do 

qual achamos que deveriam ser todos os homens. É criar “uma determinada imagem 

do homem por mim mesmo escolhido, por outras palavras: escolhendo-me, escolho 

o homem”.153 

 
Temos que enfatizar que o existencialismo sartreano é ateu, e seria bem 

compreensível se partíssemos da frase de Dostoievski quando este escreve: “Se 

Deus não existisse, tudo seria permitido.” É justamente partindo dessa idéia que 

veremos que, de fato, tudo é permitido, pois se Deus não existe, o homem 

 
 
 

 
152 A modernidade preocupou-se e ocupou-se demasiadamente sobre o conceito de essência humana. Vemos desde 
Descarte (tido como fundador do pensamento moderno no século XVII), onde para ele todo conhecimento começa pelo 
entendimento da essência de algo, dos objetos, para então desdobrar em séries de atributos fazendo desta forma a 
possibilidade de alcançar o conhecimento deste objeto em sua totalidade. Logo temos aqui o atributo principal, como 
sendo a essência, que define-se como conceito determinantes para os atributos, qualidade naquilo que pretendemos 
conhecer, encontrar. Logo então, se transfere de forma igualmente ao conhecimento do homem onde para Descartes 
temos no homem sua substância pensante como sendo sua essência, contudo, sendo dela que derivaria nossas 
características. Também Não podemos negligenciar que essa inversão fora encontrada também anteriormente em 
Kiekergaard (1813-1855) e Heidegger (1889-1976), porém não tão acentuada como em Sartre. São pensadores existenciais, 
por isso vem ao caso de considerar antes de tudo a existência humana e posteriormente sua essência. 

153 Sartre, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo, p. 7. 
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encontrar-se-á desamparado, pois não haverá nada em que ele se apóie, nem nele 

mesmo e nem fora dele. 
 

Portanto, a moral, sem Deus, constituída por Sartre se explica, em respeito que 

toda moral é humana, mesmo uma moral teológica, pois toda moral existe para a 

realidade humana. É preciso ser de forma limitado, falho e incompleto para que o 

problema moral exista. Contudo, o homem poderia crer que se fosse um Deus, ele 

seria mais moral, desvencilhando-se da sua condição humana. Desta maneira não 

percebe que seus problemas, frustrações, angústias desapareceriam como também 

sua humanidade. 
 

Contudo, devemos acrescentar que a realidade humana não se presta o dever 

ao não ser consigo mesma. A existência da moral, por conseguinte, só tem a manter 

Deus à distância, e, voltando àquela frase da personagem Ivan Karamazov, nos faz 

mostrar o grande erro da transcendência, pois, mesmo que nos ocupemos com sua 

existência ou não, a moral refere-se somente a assuntos humanos, está entre os 

homens.154 

 
E nisso veremos que não haverá determinismo, e o homem será jogado na 

liberdade, justamente nessa inexistência de Deus, que, então, não haverá valores 

anteriores já prontos que possam legitimar sua conduta. É o que Sartre diz quando 

afirma: “o homem está condenado a ser livre” 155 

 
Sentido de condenação justamente porque ele não criou a si mesmo e, lançado 

no mundo, será responsável nessa total liberdade por suas ações. Vimos que o 

encontro do sujeito com sua própria existência é também a descrição da dor de 

 
154 Sobre o problema moral que surgia sob as críticas feitas por Sartre em O existencialismo é humanismo ao pensamento 

cristão, nosso escritor Ariano Suassuna compara toda essa revolta à uma moral cristã a um pensamento imaturo, pois diz 
que essa ótica o fazia lembrar de quando era adolescentes e que tornou-se ateu por renegar Deus, mas ao ler Dostoievski, 
mais precisamente Os irmãos Karamazov, compreendeu sua tolice de ateísmo, pois se tudo realmente fosse permitido não 
teria como não reconhecer as normas morais de um fundamento divino: “Descobrir, na mesma hora, que as normas morais 
ou tinham um fundamento divino, absoluto, ou não tinham qualquer validade, porque ficariam dependendo das opiniões e 
paixões de cada um.” Com essa iluminação dostoievskiana, Suassuna muito convicto de tal descoberta, condena Sartre por 
formular mal e irresponsavelmente, “tanto o princípio amoral estabelecido por Sartre quanto o lema leviano e tolo que os 
tropicalistas herdaram do movimento parisiense de 68: ‘É proibido proibir’.” (Suassuna. Dostoiévski e o mal, in: Folha de São 
Paulo, 28/09/99). Quase 40 anos depois da passagem de Sartre pelo Brasil ainda há esse tipo de leitura equivocada, sem 
contar com tal pedantismo de Ariano Suassuna, que, valeu-lhe uma resposta de Caetano Veloso em defesa de Sartre e do 
Tropicalismo: “se tivermos coragem de pensar como Sartre, é a responsabilidade moral do homem que implica a 
impossibilidade de Deus (...) mas é espantoso que um autor tão erudito como Ariano o desconheça tanto, ou o entenda tal 
mal (...) os valores morais são de responsabilidade dos homens, mesmo quando eles os atribuem a Deus (acerca de quem, 
aliás, há pelo menos tantas divergências de opinião quanto as há a respeito de normas laicas, pagãs ou profanas). O homem 
primeiro decidiu reprovar o assassinato e depois botou o ‘não matarás’ na boca de Deus. ‘Nunca temos desculpas’ é a 
conclusão de Sartre quanto ao sentido de nossa liberdade e de nossa responsabilidade moral” (Caetano Veloso,  
Dostoiévski, Ariano e a pernabucália, in: Folha de São Paulo, 02/11/99) 
155 Ibidem, p. 9. 
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existir. Tudo anteriormente estava delimitado em conceitos onde o próprio sujeito se 

abrigava contra qualquer instabilidade, e a existência trouxe ao sujeito uma liberdade 

tamanha que se coloca diante dele, onde esse não sabe ao certo como lidar com 

essa liberdade, consigo mesmo. 
 

Nessa existência, o sujeito se torna a cada ação que realiza, “ele terá de 

qualificar-se a cada momento por suas ações” 156. Isso significa que qualquer gesto 

será uma concretização sua, será uma escolha no campo da pluralidade dos 

possíveis, campo esse que Roquentin procura arduamente evitar. É o campo da 

absurdidade que envolve o sujeito. 
 

A filosofia existencialista de Sartre foi acusada de ser uma negação da 

solidariedade humana, e, que sendo assim, o homem procuraria viver isolado. Essa 

crítica deve-se ao fato de que Sartre parte da pura subjetividade, como diria os 

críticos, tanto em A transcendência do ego como em O ser e o nada, do momento 

solitário que o homem se apreende, alcança o cogito, por meio do qual o homem 

posteriormente seria incapaz de retornar à solidariedade com os outros homens. 

 

 

Como ponto de partida, não pode existir outra verdade senão esta: penso, logo existo; é 
a verdade absoluta da consciência que apreende a si mesma. Qualquer teoria que 
considere o homem fora desse momento em que ele apreende a si mesmo é, de partida, 
uma teoria que suprime a verdade pois, fora do cogito cartesiano, todos os objetos são 
apenas prováveis e uma doutrina de probabilidades que não esteja ancorada numa 
verdade desmorona no nada (...) Portanto, para que haja uma verdade qualquer, é 

necessário que haja uma verdade absoluta. 157 

 
 

 

É bom salientar que essa subjetividade alcançada como ponto de partida não 
 
é uma subjetividade rigorosamente individual, mas que, como vimos, no cogito, não 

se descobre apenas a mim mesmo, mas também os outros. O outro se torna tão 

verdadeiro para mim quanto eu a mim mesmo. No alcance do cogito eu descubro 

minha condição de existência perante todos os outros. Eu percebo que só posso ser 

alguma coisa (aqui p.ex., no sentido de se sou uma pessoa má, ciumenta, simpática, 

etc.) se os outros me reconhecerem como tal. Para querer obter uma verdade sobre 

mim será necessário que eu considere o outro. O outro, neste sentido, tornar-se-á 

indispensável à minha existência e ao conhecimento que vou ter de mim mesmo. 

 
156 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.56.  
157 Sartre, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo, p. 15. 
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Poderia ser estranho pensar a relação do humanismo e o existencialismo se 

Sartre escreveu em A náusea que os humanistas estavam errados. Sartre em O 

existencialismo é um humanismo dirá que, na realidade, a palavra humanismo tem 

dois significados. Temos o sentido que considera como humanismo a idéia segundo 

a qual o Homem é a meta, valor superior. Por exemplo: sobrevoar sobre as 

montanhas de avião e afirmar ser o Homem admirável por tamanha proeza de 

inventar o avião, que mesmo eu que não construí o avião tomo por invenções 

particulares de outros homens representações que de mim também fazem parte. É 

um humanismo que atribui valor ao homem em “função dos atos mais elevados de 

certos homens” 158. Sartre diz: 

 

Tal humanismo é absurdo, pois só o cachorro ou o cavalo poderiam emitir um juízo de 
conjunto sobre o homem e declarar que o homem é admirável – o que eles não têm a 
mínima intenção de fazer, que eu saiba, pelo mesmo. Mas não podemos admitir que um 
homem possa julgar o homem. O existencialismo dispensa-o de todo e qualquer juízo  
desse tipo: o existencialismo não colocará nunca o homem como meta, pois ele está 

sempre por fazer.159 

 
 

O outro sentido para o humanismo é que a ação do homem está 

constantemente fora de si mesmo, projetando-se para fora e, assim, fazendo com 

que o homem exista, pois é perseguindo objetivos transcendentes é que ele pode 

existir: 

 

 

Não existe outro universo além do universo humano, o universo da subjetividade 
humana. É a esse vínculo entre a transcendência, como elemento constitutivo do 
homem (não no sentido em que Deus é transcendente, mas no sentido de superação), e 
a subjetividade (na medida em que o homem não está fechado em si mesmo, mas 

sempre presente num universo humano) que chamamos humanismo existencialista.160 

 
 

Do ponto de vista desse sentido de humanismo é que observamos que é a 

atitude que faz o homem saber que não há onde se apoiar: somente ele é o 

legislador, é ele próprio que, em seu desamparo, decidirá sobre si mesmo e em 

relação aos outros. Só ao homem caberá se objetivar como humano. 

 
 
 
 
 

 
158 Ibidem, p. 21 

159 Ibidem. 

160 Ibidem. 
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Entendemos que aqui há a constituição do homem quando o próprio homem se 

faz sujeito e objeto da interrogação, onde é pela própria consciência que toda a 

investigação, o conhecimento de si e das coisas, traçam seu caminho. 
 

O conhecimento é constituído pelo compartilhamento entre o sujeito e o objeto, 

que participam das “mesmas” características de definições nesse ambiente em que 

se interroga sobre o homem. E ao saber de si deve-se levar em conta essa relação 

que determina o contexto do romance, esse caminho ao conhecimento. 
 

Nas obras analisadas nos deparamos com passagens que nos encaminham a 

um campo ético, quando aqui se trata da questão da liberdade, pois ela está 

relacionada diretamente às escolhas dos indivíduos. 
 

A liberdade já está aqui na escolha, mas essa escolha não é tida somente no 

interior da subjetividade, senão teríamos uma liberdade solipsista, e vimos que 

Sartre a resolveu em A transcendência do ego quando reduziu o Eu transcendental à 

epoché.161 

 
Vimos que em A náusea o objeto do conhecimento não é apenas o homem, 

mas também as próprias coisas ao redor de Roquentin e como conseqüência, 

também a identificação do homem como existente. Toda a existência é produto 

dessa relação de saber. 
 

Aqui a realidade humana é posta em questão e, na concepção existencialista 

da realidade humana, não se constitui em tentar apreender uma essência, mas sim 

a concepção de que a realidade humana “é aquilo que a cada momento se faz de si 

mesma162.” 
 

A lucidez em relação à existência, em relação ao desvelo da realidade humana, 

tem papel fundamental. É a partir dessa definição, como existência e contingência, 

que o homem também se definirá pelo comprometimento e pela ação, recusando o 

conjunto da tradição contemplativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
161 Sartre, Jean-Paul. A Transcendência do Ego, p. 82.  
162 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p.252. 
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O mundo 
 
 
 
 
 

 

Em Diário de guerra estranha, Sartre propõe dois pontos de partida: 
 

 

1) O homem é um todo que o homem não pode deixar.  
2) É preciso perder toda a esperança. A moral começa onde pára a esperança 

(vida futura, perfeição humana, etc)163 
 
 

E como estamos sem saída em acordo com nossas próprias possibilidades, de 

estar no mundo a todo instante, não temos desculpas de não nos 

responsabilizarmos por nossos atos e por nossos fatos (acontecimento sofridos). 

Depois dos desenvolvimentos e avanços que destacamos em relação à uma 

existência, por tanto uma moral, sem Deus, resultou na máxima de que a realidade 

humana tem seu fim em si mesma. 
 

Desse princípio extraímos a noção de mundo, como sendo o movimento em 

que nós o apreendemos, e, como depois de sua apreensão, através de nossa 

condição humana, ele nos apresentará como humano, nos devolvendo a nós a nós 

mesmos: a realidade humana. 
 

No momento em que Sartre escreve em A náusea: “a existência é um todo que 

o homem não pode abandonar”, seria, agora, preciso acrescentar e esclarecer que 

esse todo é humano, um todo existencial que a realidade humana encontra por toda 

a parte, pois o homem acaba por se ver por toda parte a sua própria face, tudo 

sendo seu próprio reflexo.164 

 
Quando nosso autor afirma em o Diário de uma guerra estranha que “a 

compreensão existencial da nossa facticidade é a Náusea, e a apreensão existencial 

da nossa liberdade é a Angústia”165 percebermos bem que o romance A náusea 

está totalmente inserido na facticidade do mundo, o que quer dizer que a náusea é 

realmente o próprio enjôo factual. 

 
 

 
163 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 123.  

164 Demonstraremos adiante, quando trataremos das refutações feitas em O ser e o nada, que essa afirmação não condiz com o 
Idealismo. 

165 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 168. 
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Em relação às coisas do mundo, os objetos que circundam a personagem do 

romance A náusea, também podemos perceber a demasiada atuação que Roquentin 

age sobre as coisas, ao ponto de desumanizá-las, e, quanto a isso, Sartre explica-se 

em Diário de uma guerra estranha, que tratava-se de uma fúria do secreto 
 
: 
 

Quanto a mim, levei a fúria do secreto – contra Barrès- no meu livro A náusea, até 
o ponto de desejar captar os sorrisos secretos das coisas vistas absolutamente, 
sem os homens. Roquentin, na frente de um jardim público, estava como eu diante 
de uma ruela napolitana: as coisas lhe faziam sinais, ele devia decifrá-los (...) Em 
poucas palavras, forcei a tendência para o secreto até desumanizar 

completamente o segredo das coisas166 

 
 

Porém, não há como desumanizá-las, a impossibilidade desse alcance se dá 

justamente porque as coisas do mundo humano são humanas, e quanto a isso não 

temos como ir contra com êxito, pois ela anuncia o homem ao homem. Por mais que 

Roquentin não veja mais o significado posto pelo homem, anteriormente, não quer 

dizer que não o verá a ele próprio. Quando afirma ser ele próprio a Náusea, já se dá 

como prova que as coisas o espelham. E isso é inerente a existência, de se estar no 

mundo e de compreender a realidade humana, de compreender que os sentidos 

humanos, que as coisas nos devolvem, não se resumem somente a nos revelarmos 

a nós mesmos, mas nos retribuem repletas de sua própria substância, em constate 

manutenção e contribuição de conhecimento em nossa vivência no mundo. 
 

Então, nosso autor evidencia a origem do sentido das coisas, que é humana, 

não compreendendo com isso que o homem seja anterior ao sentido das coisas, 

mas que eles se constituem, em um só lance.167 

 
O que veremos mais adiante é que o homem projeta sua negação no mundo: 

no desenvolvimento que Sartre dá às descrições da consciência em O ser e o nada 

como sendo o para-si, em uma dualidade ao em-si, ao ser, discorre em progresso, 

esclarecendo, mais ainda, o determinismo da liberdade, que se realiza totalmente 

em relação à responsabilidade que a consciência se concede ter de sua facticidade, 

que se definirá como o fato espelhado e exposto a todo o momento a realidade 

humana, e nesse fato é onde se estenderá os valores. 
 

Os progressos obtidos, em relação às características da realidade humana 

exposta em A náusea, transcorrerão para uma clara redundância com a consciência: 
 
166 Ibidem, p. 183.  
167 Veremos mais adiante como se dá essa relação 
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A característica da realidade humana, do ponto de vista que nos interessa, é que 
ela motiva a si mesma sem ser seu próprio fundamento. O que chamamos de sua 
liberdade é o fato de jamais ser nada sem se motivar a ser Nada pode atingi-la de 

fora. Isso vem do fato de a realidade humana ser antes e tudo consciência.168 

 
 

O que podemos afirmar é que o mundo está sempre em transição, em 

movimento e por isso é improvável a sua pré-definição também, por não ser estático, 

pois o mundo é o fruto da dinâmica que os homens exercem entre si, ombro a 

ombro. 

 
 

 

Para além das identificações 
 
 
 
 

 

Na introdução de O ser e o nada, Sartre continua seu progresso na trilha da 

fenomenologia de Husserl, sobretudo quando refere-se ao estudo da consciência, 

que, como já vimos anteriormente em nossos estudos desenvolvido em A 

transcendência do ego, a consciência deixa de ser substância e passa , então, a ser 

concebida como intencionalidade, que é o movimento em direção ao que ela não é, 

ao mundo. Porém, Sartre radicaliza o conceito de consciência de Husserl propondo 

o esvaziamento total da consciência às últimas conseqüências, sendo, com isso, 

alcançando a compreensão de que a consciência necessita sempre estar para fora 

de si. 
 

A noção de intencionalidade da consciência, que também é trabalhada em O 

ser e o nada, mais precisamente em sua introdução, coloca-se como ferramenta 

progressiva onde ultrapassa o Idealismo como também o Realismo. Trata-se de 

duas correntes filosóficas da modernidade, e com isso devemos compreender bem 

que Sartre nem por isso irá ater-se em definitivo em um projeto em filosofia 

moderna, pelo contrário, será apenas seu ponto de partida necessário para o debate 

ao esclarecimento que por ele se obterá posteriormente169. 

 

 
168 Idem, p. 139.  

169 Como muitos críticos (como Bornheim) afirmam que Sartre continua em um projeto da filosofia moderna sem 
compreender todas as transformações que o nosso autor faz aos seus conceitos. Os termos tratados na filosofia moderna 
aparecem em Sartre para serem radicalmente transformados, para serem distanciado totalmente da filosofia tradicional. 
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Na primeira parte da Introdução de O ser e o nada, Sartre nos afirma que é 

preciso partir da subjetividade, mas somente como primeiro momento, pois a 

intenção do nosso autor, antes de tudo, como já vimos anteriormente, não é manter-

se nela, mas, sobretudo será preciso sair dela. 
 

Verificamos anteriormente que Sartre demonstra que o sujeito somente é 

compreendido como sendo no mundo, por isso, de maneira alguma pode ser ele 

considerado solipsista. Sendo o indivíduo em seu íntimo a falta de ser, sendo então 

uma falta que necessariamente relaciona-se imediatamente com o mundo, logo, 

necessariamente se relacionará com outros sujeitos. Para Sartre, a possibilidade de 

ir além do Idealismo como também do Realismo é conceber o sujeito como 

consciência intencional, pois a noção de intencionalidade irá possibilitar o 

esclarecimento da relação que a consciência tem com o mundo. Nisso temos, 

portanto, a consciência como intencionalidade, que é um movimento em direção 

àquilo que ela não é, que vai em direção ao mundo. Por isso, quando pensamos em 

consciência, imediatamente temos que pensar em mundo. Portanto a consciência é 

esse direcionamento existencial ao mundo. 
 

Com isso, Sartre refuta o Idealismo, que tem a consciência como criadora do 

mundo. Ora, com a noção de intencionalidade temos agora o mundo como algo 

dado ao mesmo tempo que a consciência, e sobretudo, é a consciência que irá 

depender de um mundo já dado. Por isso a consciência não fundamenta a 

constituição do mundo, como também não pode ser concebida sem sua relação com 

o mundo. Para Sartre a noção de intencionalidade faz-se tornar impossível pensar a 

consciência isoladamente, sem a relação necessária que ela tem com o mundo. 

Logo, dessa relação, deriva a constatação de que o mundo somente pode ser 

atingido por uma consciência, com isso, o mundo como o temos, depende da 

consciência também. Temos que compreender aqui que estamos falando do 
 

“mundo” humano, esse mundo que recebe significados de uma consciência que o 

posiciona, o intenciona. Por isso o mundo como mundo humano depende da relação 

necessária com a consciência. E neste ponto, nessa relação descrita aqui, que 

Sartre afirma ter refutado o Realismo também com a noção de intencionalidade - 

refuta Idealismo e Realismo numa mesma tacada! 
 

Pela  noção de intencionalidade,  onde se prestou para  a refutação do 
 

Idealismo e Realismo, percebemos claramente a distinção de consciência e mundo, 
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onde também percebemos certa tensão entre esses dois conceitos. Ora, o conceito 

de consciência para o conceito de mundo não há uma identificação de maneira 

alguma, isso foi superado, contudo, verificamos que um conceito não é pensado de 

forma alguma sem o outro. Temos aqui também a distinção e separação por direito, 

entretanto mantêm simultaneamente a relação necessária, onde se constata que é 

impossível sua separação de fato. Portanto, entendemos que aqui há também a 

relação de vizinhança comunicante, onde há a passagem interna, onde os termos se 

relacionam de forma intrínseca, um com o outro170. 

 
 

 

A autenticidade 
 
 
 
 

É notável o teor pessimista que se configura no decorrer do romance A náusea 

a respeito da questão da absurdidade, quando, oportunamente, questões sobre a 

razão da vida mostram-se sem sentido. Muitos críticos direcionaram-se em relação 

ao tratamento dessa questão, muitos, ora, viram nisso, nesse posicionamento de 

Sartre, uma obra que não teve nada a acrescentar em relação a uma moral, pois 

somente a constatação dessa “evidência” não traria nada além, quanto mais uma 

resposta concreta ao mundo. 
 

Nesse contexto crítico sobressai o pensamento de Camus, onde escreverá em 

A inteligência e o cadafalso que em qualquer vida, até as mais bem estruturadas, há 

o desmoronamento de seu mundo, e que surge questionamentos acerca dos 

porquês da vida, das coisas, do futuro. Por que tudo isso, se tudo não tem razão de 

ser, tudo calcado nessa absurdidade? 
 

Isso é comum a todos, essa angústia atinge a todos. Se ficarmos aprofundando 

e nos “afundando” nas idéias, constatações sempre voltadas à absurdidade 

estampada à frente, iremos tornar o constatável em um coeficiente anulador da vida, 

e todo esse julgamento se torna inútil, cria a angústia. “De tanto viver remando 

 
 
 
170

 Temos que entender que o mundo torna-se por conta de uma consciência que o posiciona, mas nem por isso 
poderíamos pensar que com isso se poderia levar ao idealismo. Isso não é possível, pois com o conceito de 
intencionalidade temos o mundo já dado à consciência de antemão, e , por isso, não é construído por ela, pela 
própria consciência.  

82 



 

contra a corrente, um desgosto, uma revolta toma conta de todo o ser, e a revolta do 

corpo chama-se náusea”.171 

 

No romance de mesmo nome, Sartre constata a absurdidade da vida, mas 

somente a apresenta. Camus observa na obra mencionada, que a constatação do 

absurdo é algo que iremos nos deparar fatalmente e que constatar a absurdidade 
 

“não pode ser um fim, mas apenas um começo” 172. Não vale apenas desvelar esta 

absurdidade da vida. Dessa constatação temos que partir para enfrentar suas 

conseqüências para a realidade humana. É a partir da absurdidade que, portanto, 

deveremos agir, determinando moralmente nossas ações perante a contingência 

radical de nosso mundo presente, no qual estamos condenados à liberdade. 
 

Das considerações que podemos tirar do romance A náusea, mais 

especificamente na passagem em que Roquentin critica o humanismo, nos surge à 

luz a idéia de que o romance não nos apresenta somente a obviedade da 

constatação da absurdidade da gratuidade da vida humana e que da qual não se 

ouviria nenhuma ressonância moral da própria constatação. 
 

Ora, vejamos bem: o que mais se salienta na constatação da gratuidade da 

vida é o movimento de busca, de fundamentar-se, tornando-se justificável. E nisso 

vimos algumas maneiras de tentativas de fuga, mais precisamente da fuga de si, 

todas sem êxito pela própria impossibilidade, como já vimos. Porém, vejamos mais 

atentamente o que talvez não foi percebido por Albert Camus, como também por 

nenhum outro crítico que nós saibamos, em sua crítica ao romance. Pois bem, há 

um tipo específico de fuga de si que de forma sorrateira entra no romance, mas que 

não refere-se de forma alguma a Roquentin, pelo contrário, ele a crítica veemente, e 

porque não afirmar, que ele a enfrenta assumindo sua condição humana como tal? 
 

Nós nos referimos àquela crítica feita por Roquentin ao Autodidata sobre o 

humanismo. Ora, o que poderemos compreender nesse humanismo ao não ser um 

tipo de fuga onde o próprio indivíduo forjaria uma fuga de si mesmo “tranqüilizando-

se, aparentemente, e transformando-se em categoria social, enquanto não assume a 

responsabilidade a si mesmo como indivíduo ‘isolado e único’. Por conseguinte, 

transformando-se, então, no ser não-autêntico”173 

 
171 CAMUS, A. A Inteligência e o Cadafalso, p.135.  
172 Ibidem, p. 136.  

173 Sartre, Jean-Paul. Diário de guerra estranha, p. 23. 
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Nisso sua afinidade perante si mesmo se realiza através da sociedade, tendo 

sua individualidade perdida no anonimato. O tipo de humanismo que corresponde a 

refutação sartreana em A náusea se expressa contrariamente às atitudes 

conservadoras que utilizam-se do espírito de síntese, tendo como seu objeto 

sintético o termo humanidade. Nisso os conservadores, defensores de uma 

totalidade coletiva, censuram em oposição aos indivíduos que se rebelam, se 

expressam em corrente oposta. – é nesse sentido que se expressa a crítica que 

Roquentin faz ao humanismo do Autodidata, como uma característica claramente 

anti-burguesa, como o próprio Sartre afirma em uma entrevista realizada por Michel 

Contant e publicada em Situações X: 

 

 

Achava que os burgueses eram uns patifes e pensava exprimir esse juízo, o que 
não me privava de fazer, dirigindo-me precisamente aos burgueses para os 
arrastar pela lama. La Nausée não é unicamente um ataque contra a burguesia, 
mas é-o em boa parte: veja os quadros no museu (...) que afinal consistia em 
condenar os burgueses como patifes e em tentar exprimir a minha existência 
tentando ao mesmo tempo definir para um indivíduo solitário as condições de uma 
existência mistificada. Dizer a verdade acerca da existência e desmistificar as 

mentiras burguesas era uma só coisa174 

 
 

, No decorrer do romance percebemos bem que o pensamento de Roquentin 

caminha fortemente ao dique burguês, reiterando assim as bases de sua 

autenticidade. 
 

Temos que ressaltar que anteriormente à autenticidade, ocorre antes o modo 

inautêntico de ser. Até porque desde o seu nascimento “o homem é lançado para 

longe de si mesmo” no meio de tantos a se perder somente no quantitativo social, 

tornando-se elemento impessoal da engrenagem que sustenta um modo de vida 

alicerçado no entorpecente meio social, bem adaptados e tranqüilos, com diz Sartre 

em Diário de uma guerra estranha que “cada vez mais me convenço de que para 

alcançar a autenticidade é preciso que alguma coisa se desmorone”175 tais quais as 

personagens de Dostoievski. 
 

O que desmorona para Roquentin é sua vida, é o mundo, seu modo de se 

relacionar, de ver as coisas e a si mesmo como antes, é essa sacudida no circuito 

 
 
 

 
174 Sartre, Jean-Paul . Situações X, p.164.  
175 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 43. 
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de ipseidade, sendo que o que persiste é sua fidelidade a si mesmo, a maneira pela 

qual se alicerça os princípios de autenticidade. 
 

Não cabe de forma alguma a atitude estóica aos contratempos em A 

náusea, pelo contrário, há, apesar de tudo, uma sinceridade consigo mesmo perante 

seus desdobramentos éticos que se alastram perante os obstáculos que a todo o 

momento estão arriscados a chocá-lo, de ser apanhado de surpresa, e, mesmo 

assim, definitivamente, tocar em frente. 
 

Veremos no decorrer de nosso trabalho que assumir nossa impossibilidade 

de fundamento será compreender esse fracasso como nossa realidade humana, do 

homem, o ser que é falta de ser, mas que desvela-se por meio de suas ações. Não 

se pode ignorar a tensão – em frente a busca necessária, porém vã, pela 

completude que é sempre inalcançável – assumir esse fracasso é ao mesmo tempo 

fazer-se humano, e temos como entendimento o fracasso como possibilidade de ser 

homem. 
 

A busca eterna pela completude que o homem tenta resultar em síntese é 

denominada em O ser e o nada como o Em-si-Para-si, uma união da translucidez da 

consciência com a determinação e a opacidade do Em-si. Sendo que esta busca é 

necessária, pois não podemos de qualquer outra forma deixarmos de sê-la, como 

também toda nossa frustração não podemos deixá-la de tê-la. Em suma, não é 

possível deixar de ser essa busca, pois é pela impossibilidade de obter uma total 

identidade consigo mesmo que seremos sempre esse movimento incessante em 

direção ao que não somos. Não há como deixarmos de ser esse desejo do si que 

nos falta, de sermos uma paixão inútil176, pois somos desejo daquilo que nunca 

alcançaremos. Então, a superação de ser esse desejo é impossível. 
 

O homem autêntico, para Sartre, será aquele que em busca da síntese 

impossível do Em-si-Para-si compreende que esta busca é necessária tanto quanto 

sua impossibilidade ele está entendido sobre esse fracasso e não o ignora e nem o 

anula pela má-fé177. 

 
176 Sartre, Jean-Paul. O ser e o nada, p. 750 
177Como em Pascal há a questão do divertimento, cabe introduzirmos uma pequena explanação no conceito de má-fé 

sartreana e notar suas aproximidades. O que poderíamos dizer sobre a má-fé é que ela é uma mentira de si a si mesmo, 
quer dizer, em uma mesma consciência se encontra o enganador e o enganado ou iludido. Enquanto a consciência de si, na 
má-fé o enganado está a par do engano formulado para si. O homem desta forma age de modo a negar a si mesmo, a sua 
própria condição, e esse processo possível de negar-se é a má-fé: “é preciso que o princípio de identidade não represente 
um princípio constitutivo da realidade humana – e que a realidade humana não seja necessariamente o que é, e possa ser o  
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Então, deve-se tomar esse fracasso como compreensão de nossa humanidade, 

como ao mesmo tempo possibilidade de nos realizarmos como humanos. 
 

Autenticidade para Sartre será o homem que assume positivamente sua 

angústia, que aceita a necessidade da busca do si, da síntese Em-si-Para-si, e, 

contando com o fracasso dessa empreitada, torna esse fracasso como alicerce para 

a condição humana. Logo o fracasso como uma condição fundamental para tornar-

se homem. 

 
 
 
 

O papel da história no jovem Sartre 
 
 
 

 

A proposta aqui é fazer notar que desde suas primeiras obras as 

preocupações históricas já se apresentavam em todos os planos, principalmente o 

plano literário. Posteriormente, toma mais corpo através do engajamento rico em 

questões políticas e sociais que culminará em um existencialismo com atividade 

paralela com o marxismo em a Crítica da razão dialética, a segunda grande obra 

filosófica do autor. 
 

Devemos compreender que a grande ênfase dada para história, que se 

apresenta como fundamental na Crítica da razão dialética, jamais foi esquecida de 

seus escritos anteriores, principalmente literários. A história já tinha seu tratamento e 

importância para o jovem Sartre. Não podemos afirmar que ela não se encontre de 

forma alguma antes da Crítica da razão dialética, e até mesmo de seus primeiros 

escritos, como se autor a desprezasse. Como podemos ver neste trecho da 

entrevista concedida a Michel Contant e publicada em Situações X: 

 
 
 
 
 
que não é”. (Sartre. O ser e o nada, p. 105) .A condição humana não pode torna-se completamente o que ela é, se 
apresentando a sociedade exatamente assim. Isso seria expor um puro ideal que só seria atingível pelas coisas do mundo, 
quer dizer, só no em-si cabe a plenitude ontológica, inatingível para o homem, o ser-para-si. Com isso o que restaria a essa 
condição humana é não se situar sob o registro de sua identidade, e com isso é que compreendemos a sua categoria de 
representação como com a própria condição de assumir uma segunda natureza: “Vejamos esse garçom. Tem gestos vivos e 
marcados, um tanto preciosa demais, um pouco rápidos demais, e se inclina com presteza algo excessiva. Sua voz e seus 
olhos exprimem interesse talvez demasiado solícito pelo pedido do fregês. Afinal volta-se, tentando imitar o rigor inflexível 
de sabe-se lá que autômato, segurando a bandeja com uma espécie de temeridade de funâmbulo, matendo-a em equilíbrio 
(...) Brinca e se diverte. Mas brinca de quê? Não é preciso muito para descobrir: brinca de garçom”: (Sartre. O ser e o nada, 
p. 105)  
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Assim, está a ver, podemos encontrar no período de antes da guerra elementos 
que anunciam a minha atitude ulterior.  
– Não é preciso conhecer essa atitude para vermos que La Nausée é um romance 
de esquerda! E quanto a L’Enfance d’um chef, creio que não encontraríamos 
nessa época uma contestação mais radical do fascismo, apesar de tudo fora da 
perspectiva marxista. De resto, se compararmos os dois textos com os de Nizan 

da mesma época, é evidente que os seus são muito mais virulentos.178 

 
 
 
 

Como já foi possível constatar um pouco anteriormente como se articula a 

filosofia sartreana, já não podemos, a esse ponto, afirmá-la como símbolo de uma 

filosofia abstrata, longe da realidade concreta do homem. A compreensão de O ser e 

o nada, em termos de historicidade, é notar a necessidade de entender a relação do 

homem no mundo, em situação, onde somente o tema da liberdade pode ser 

explorado. Até mesmo podemos mencionar em que circunstâncias ela foi escrita 

pelo nosso autor179, que escreveu-a tomado, mas não subjugado moralmente, em 

plena segunda guerra mundial180. 
 

Poderemos compreender melhor o valor da historicidade em O ser e o nada 

constatando seu papel na rede que condiciona o entendimento da obra, que se 

configura totalmente com as noções do Para-si que se entenderá também como 

sendo Para-outro, e, que só o entenderemos como liberdade realizando-se tão 

somente em situação. Portanto, salta aos olhos a falta de abstração no livro, pois 

sua articulação nunca se dá fora do mundo, fora da história, e que a facticidade 

assume papel primordial para a filosofia sartreana em O ser e o nada. 
 

Muitos críticos tiram por critério os dois grandes escritos filosóficos de Sartre, O 

ser e o nada, como se essa obra fosse totalmente abstrata, e A crítica da razão 

dialética, e, como “esquecem” de passar por seus escritos de juventude como 

também por seus escritos em paralelo a essas duas obras filosóficas, por não os 

considerarem, deixam para nós, como pesquisadores, a tarefa de por em relevo em 

nossa pesquisa a questão da historicidade no jovem Sartre. 

 
 
 
 
178

 Sartre, Jean-Paul. Situações X, p. 165-66. 
179“são os conflitos sociais e as lutas políticas de uma época de transformação histórica radical que põem em movimento a 
engrenagem especulativa do livro” (Mendonça, C., O mito da resistência: experiência histórica e forma filosófica em Sartre, 
p. 192-193.)  
180 Em meio à escrita da obra Sartre contribui com o movimento de esquerda por meio da revista clandestina Lettres 
Françaises, participa do conselho nacional dos escritores, escreve Sursis, o livro mais histórico da trilogia Os Caminhos da 
Liberdade.  
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Roquentin entre a história contada e a história vivida 
 

 

“A vida é uma história contada por um idiota cheia de som e fúria e que nada significa”  
Shakespeare, Macbeth, ato v, cena v. 

 
 
 

 

Por meio de nossos primeiros esforços para a compreensão do 

existencialismo sartreano, tivemos em nosso capítulo anterior, como objeto de 

estudo, a narração das desventuras das experiências roquentinianas. Drama esse, 

que não se refere somente àquele desencanto óbvio que podemos constar de cara, 

mas queremos nos referir sobre àquele que de forma sorrateira faz reluzir a auto-

insuficiências da personagem, como do próprio homem comum, um qualquer, onde 

poderemos constar que a necessidade do Homem importante não é necessária para 

estar presente na história. 
 

Com tanta ênfase dada pelos críticos ao solipsimo de Roquentin, em 

Bouville, poderíamos não perceber como a história penetra na articulação teórica do 

romance, portanto, por Sartre. Isso significará, para nós, que a filosofia sartreana 

posterior é continuidade, mas uma continuidade que admite mudanças, para não 

chegarmos ao ponto de falarmos de duas filosofias181. Não podemos ignorar que a 

questão da história em seus primeiros escritos é exigida e não somente mencionada: 

“Desde muito antes da Crítica da razão dialética, a filosofia de Sartre aponta, mesmo 

que à distância, para o materialismo histórico.”182 

 
E, como para Sartre a própria filosofia não pode de maneira alguma ser 

desatada da vida, devemos ter como consideração também que a própria 

personagem Roquentin expressa a representação do nosso próprio autor, suas 

inquietações daquela época183:“Eu era Roquentin” 184 

 

 
181 Dando ênfase a transformação pela guerra, na obra de Bornheim, Sartre: Metafísica e existencialismo, há um capítulo 
dedicado a conversão de Sartre para a história e afirma “A transformação que se verifica em Sartre resume-se no fato de 
que seu pensamento passa do plano meta-histórico ao histórico, e aquele parece subordinar-se agora a este”, p. 230. Sartre 
em Diário de uma guerra estranha desenvolve seu pensamento sobre a questão moral, conjuntamente a leitura de 
Heidegger, descrevendo sua passagem da ética individualista, de um jovem burguês simpatizante pela esquerda.  
182 Bento Prado Jr. in. Sartre, Situações I, p. 11  

183 Época em que escreveu A náusea: 1931 – é nomeado professor de filosofia no Liceu de Havre – começa a escrever o romance – 
idéia da contingência da vida e a vida biográfica. 1933 – R. Aron volta da Alemanha e fala sobre Husserl, da fenomenologia, uma 
filosofia que atendia seus anseios. Vai para Berlim, ficando por um ano – escreve a versão chamada Melancolia – enquanto 
escreve, Hitler assume o poder. 1934- Volta ao Havre e continua a lecionar e a escrever o romance. 1938 – publica A náusea em 39 
publicar a seleções de contos intitulada O muro.  

184 Sartre, Jean-Paul. As palavras, p. 156. 
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E a História estava presente por toda parte, à minha volta. Em primeiro lugar 
filosoficamente: Aron acabava de escrever a sua Introdução à Filosofia da História 
e eu a li. Imediatamente, ela me envolveu e me dominou, como a todos os seus 

contemporâneos, fazendo-me sentir a sua presença.185 

 
 

Pois bem, como a história aparece no romance A náusea e como sua noção 

pretensiosa de história com H maiúsculo desmorona é o que tentaremos expor. Não 

obstante, o que vamos analisar aqui no romance A náusea, é como a história nos 

aparece explicitamente como também implicitamente. 
 

O que temos no romance é uma denúncia desta História que é composta por 

Heróis e Aventuras, onde são narrados os grandes feitos realizados por grandes 

Homens. Devemos atinarmos, de antemão, quanto a própria intenção do autor 

quando este escreve como epígrafe do romance: “É um rapaz sem importância 

coletiva. É apenas um indivíduo”. Como nosso próprio autor desabafa em Diário de 

uma guerra estranha sobre seus escritos desde então: 

 

 

Sei também que me preocupo com a moralidade. Tentei destruir muitas ideologias 
velhas, mas com a preocupação de construir. Talvez me faltem “raízes”, mas 
jamais me faltou equilíbrio. Por que acho que devo (escrever) tudo isso? Porque 
vejo que nossa época está prestes a construir uma representação de si própria, 
para cortar a relva sob os pés dos historiadores. 

 

 

Com isso, fica estabelecido que em lugar dos Heróis e das Aventuras surgem, 

como ênfase, um indivíduo qualquer em um cotidiano composto por sua 

contingência no lugar da necessidade, derivando, com isso, o surgimento da dúvida 

encobrindo o lugar que dantes era ocupado pela certeza. Vão embora os Heróis e 

aparece um qualquer. Saem de cartaz os grandes Homens com suas certezas e 

determinações dando lugar a uma história escrita por rabiscos incertos, porém, 

podemos dizer, que são mais profundos quanto profícuas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
185 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 227. 
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A história explicita 
 
 
 

 

De início temos um esboço de um retrato do aventureiro que faz referência a 

boa parte dos franceses da década de 20186, década anterior a escrita e publicação 

do romance – um exemplo seria as viagens ao oriente, como no próprio início do 

romance é mencionado que Roquentin viaja por seis anos pela Europa central, 

África do sul e Extremo Oriente. A personagem do romance, quanto a ida ao oriente, 

afirma ter ficado seduzido por uma escultura, mas o momento esgotou-se e veio o 

tédio de estar na Indochina! Resolve, sem pressentir que onde quer que ele esteja o 

mal-estar de uma busca interminável (ele mesmo) persistirá, voltar para a França. 
 

Podemos citar algumas menções nítidas que o autor de A náusea faz em 

referências às questões históricas do seu tempo, das quais podemos notar temas 

claros que mencionam à formação da cidade fictícia Bouville: suas lutas de classes 

no final do século XIX e como a cidade foi formada pela burguesia onde retratam o 

desprezo pelas ruas dos operários. 
 

Ou também podemos mencionar como a primeira guerra e como, 

principalmente, o alvorecer da segunda guerra aparecem como pano de fundo da 

narrativa. Podemos muito bem identificar as alusões nítidas aos embates entre 

comunistas e nazistas como também a referência à crise econômica de 1929 nos 

Estados Unidos onde deixou milhares de pessoas desempregadas: 

 

 

Estou inteiramente sozinho, mas caminho como uma tropa que irrompe numa 
cidade. Neste momento, há navios ressonantes de música sobre o mar; luzes se 
acendem em todas as cidades da Europa; comunistas e nazistas trocam tiros nas 
ruas de Berlim; desempregados perambulam pelas ruas de Nova Iorque; num 
quarto aquecido, diante de suas penteadeiras, mulheres colocam rímel nos cílios. 
E eu estou aqui, nessa rua deserta, e cada tiro disparado de uma janela de 
Neukölln, cada soluço sangrento dos feridos que são transportados, cada gesto 
preciso e diminuto das mulheres que se enfeitam, corresponde a cada um de 

meus passos, a cada batida de meu coração187 

 
 
 
 
 

 
186 Podemos mencionar aqui como exemplo o escritor francês André Malraux sobre a escolha de tratar em literatura a aventura, 
tema comum na década de 1920 e começo da década de 1930. Nessa época os romances de Malraux todos se passam no oriente, 
em meio Indochina, onde retratam personagens em seus enfretamentos perante a História, situados nas guerras onde elas 
acontecem.  
187 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 88 

90 



 

Com isso, não devemos tomar aqui a história somente como uma leve 

lembrança, mas sim como a sua própria natureza de enquadramento concreto dos 

fatos. Mesmo que apareça somente em alguns momentos do romance e não sendo 

também, propriamente, um romance histórico, o que não o é, pois sua temática 

central não direciona-se às questões sociais, às questões que dão importância a 

essa problemática, porém a questão da história não aparece demasiadamente 

indiferente como se tende a pensar sobre o jovem Sartre. 
 

O romance A náusea, que beira ao fantástico, não pode se tratar de um 

romance que trata das questões sociais, mas sua ligação ao concreto, à realidade é 

muito mais contundente do que certos romances que tratam propriamente dessa 

temática e que à sua maneira se comportam como “realistas”, mas que de certo 

modo acabam tornando-se abstratos, obscurecendo a própria história que narra com 

pretensão de uma história realista como se fossem um documento jornalístico. Como 

podemos mencionar aqui o crítico literário Antônio Candido que define o romance de 

tipo realista como aquele que “comunica sempre certa visão da sociedade, cujo 

aspecto e significado procura traduzir em termos de arte”188. Se formos querer 

realmente conhecer a fidelidade de tal representação, isto caberá a outro tipo de 

documento, pois o romance, como diz Adorno, em A posição do narrador no 

romance contemporâneo, se concentra naquilo que é impossível dar conta por meio 

de relato. Nisso o mecanicismo da descrição aqui é abolido de um bom 

representante do realismo. 

 
 
 
 

 

A história implícita 
 
 
 

 

“um homem, com sua liberdade, não pode se criar a si mesmo nem forjar sua história” 
Sartre, Situações I, p, 70. 

 

 

Podemos agora investigar como a personagem de A náusea se relacionará 

com a história, o que pode mostrar que nosso próprio autor tem suas questões e 

 
 
188 Candido, Antonio. “A dialética da malandragem”. In: O Discurso e a Cidade, São Paulo; Rio de Janeiro: Duas Cidades; 
Ouro sobre Azul, 2004, p. 27. 

91 



 

inquietações a esse respeito quando jovem. Poderemos notar que aqui emergem 

seus primeiros passos em direção progressiva à questão da historicidade, que 

culminará na Crítica da razão dialética. 
 

Verificamos, internamente ao romance, uma compreensão da história como 

sucessões de fatos descontínuos, ou seja, de fatos isolados em sua contingência, 

em contraponto ao sentido de “história” como aquela maquinada em narrações de 

aventuras heróicas. Porém agora, como já mencionamos, surge a história feita por 

simples homens em suas situações concretas no cotidiano. 
 

Temos que trazer à luz a lembrança de que a própria personagem é um 

historiador, e isso será muito relevante para nós. Compreender que seus 

desvelamentos em respeito às coisas e de si, como também, constatando o mundo 

contingente, o fez notar, somado aos seus conhecimentos históricos, que a linha de 

encadeamento lógico que corresponde fatos a fatos não se sustenta se não for 

realmente inventada por uma narrativa retrospectiva, a fez compreender que a 

história não passava de uma narrativa ao modo de um romance189 

 
Roquentin constata que seu ofício de pesquisa e escrita não bastava de uma 

realização de uma história contada como um romance, inventada como tal. 

Anteriormente ele a tinha como um surgimento composto de fatos necessários, mas 

agora percebe que, pelo desenvolvimento reflexivo perante a descoberta da 

contingência como vimos anteriormente, que a história, tal feita por ele como 

historiador, não passava de sucessões contingentes de fatos realizados naquele 

presente turvo em que vivera o Marquês: “Não refletir muito sobre o valor da 

História. Corre-se o risco de perder o gosto por ela”190 

 
A própria náusea foi a chave para sair da necessidade, onde o 

desvelamento da contingência fez ruir qualquer causalidade teleológica, ordem. 

Chave essa que a personagem não a queria, pois como vimos, ele agora está 

desamparado em uma liberdade que é ele próprio: “a Náusea sou eu”. E desta forma 

conferimos como a noção de história aparece internamente neste romance. 
 

De fato, vimos que Roquentin perde todo seu interesse em sua pesquisa como 

também surge com ele uma nova maneira de perceber que os fatos de sua pesquisa 

perdem o sentido – sua tarefa como historiador se definia em reunir arquivos e 

 
189 Por isso Sartre diz que As palavras é um romance, quando muitas pessoas não a compreendem desta forma.

  

190 Sartre, Jean-Paul. A náusea, p. 110.
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cartas a respeito do marquês de Rollebon para assim ligar os fatos e escrever um 

livro narrando os acontecimentos e seus atos para a história. No entanto, percebe a 

própria insuficiência em que determinados documentos, dos quais ele pesquisa, 

limitam-se a si mesmos, de tal natureza que o chama para conduzi-los como 

necessários, ligando uns aos outros para projetá-los como peças de uma ordem 

lógica na vida do Marquês. Percebendo, então, que a necessidade só iria se 

apresentar de forma forjada por ele mesmo ao escrevê-lo, de forma inventada como 

um romance, uma ficção. 
 

Em meio a elementos divergentes e contingentes em relação uns aos outros, 

o que reclama a um encadeamento ordenado, apresentam-se como ação imaginária 

que liga um fato ao outro como necessário, criando uma ordem inexistente. O que 

desmorona é aquela noção de História em que a própria personagem fazia de seu 

ganha-pão, aquela de sucessões de fatos necessários feito por grandes homens. No 

entanto, a única verdade que Roquentin descobre é a necessidade como 

contingente. 
 

Com isso, podemos ter como compreensão a inexistência da necessidade de 

viver grandes guerras para ser histórico. O homem na concretude de seu cotidiano: 

aquele que trabalha, que vai à padaria e etc. Todos nós fazemos história. 

 

 

Na verdade, nós sempre participamos dos acontecimentos mundiais, não se passa 
um minuto sem que façamos história, mas a guerra faz com que todos sintam a 

própria historicidade191 

 
 

Também podemos compreender o engajamento de Sartre no romance A 

náusea, somando-se àquele estudo sobre a autenticidade, como o tratamento de 

homens concretos em um mundo concreto, de homens comuns inseridos na história: 

o enfático retrato do homem comum já não condiz com aquele que insere-se na 

ordem lógica da História, aquele do qual não reflete em sua própria dimensão como 

ser limitado que em vão tenta moldurar-se em completude: 

 

 

E se não formos, nós mesmos, um vazio existencial, jamais compreenderemos 
essa estranha vaidade que faz com que, como diz Pascal, sejamos capazes das 

mais loucuras para dar às pessoas ‘imagens’ lisonjeiras de nós mesmos192. 
 

 
191 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 203.

  

192 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 317.
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Em sua tarefa como historiador, que tem sua percepção de mundo modificada 

pela descoberta da total contingência que somos, o que mais o abate é sentir a falta 

de consistência da história. O último elo que Roquentin tinha com uma ordenação 

era seu ofício como historiador. Pensava ele que seria possível reencontrar a ordem 

de sua vida no marquês de Rollebon, como se isso fosse possível transpor para sua 

vida, mantendo-a ordenada por tabela. 
 

Roquentin descobre que sua vida não tem justificativa, como a do próprio 

marquês de Rollebon, pois nenhum fato se faz necessário ao outro seguinte, sendo 

a única lei a contingência, ou seja, a incerteza. 
 

Uma nova noção de história vai surgindo, sendo, no entanto, uma história que 

admite a contingência em contraposição à existência da necessidade entre os fatos. 

Uma maneira de interpretar a história em seu conceito mais profundo que se 

desenvolverá a partir dessa noção rumo à Crítica da razão dialética, como também 

sua importância já posta relevo por nós em O ser e o nada. 
 

Se há uma ausência da história em A náusea, será a ausência daquela 

História com seus encadeamentos necessários de ações protagonizadas por 

grandes heróis. Melhor dizendo, sua ausência originou-se como produto de uma 

desconstrução para uma nova maneira de pensá-la. 

 
 
 
 

 

As bases para a psicanálise existencial 
 
 
 

 

Deste alvorecer que se apresenta em A náusea, podemos testemunhar em 

O ser e o nada uma progressão no resgate da individualidade singular imersa na 

história, em situação, onde o sujeito vai se constituindo a partir de si mesmo e de 

suas condições históricas das quais ele está inserido. Através de fins que ele mesmo 

inventa e o persegue em continuo exercício de sua liberdade. E isso para Sartre é o 

que se caracteriza como projeto existencial. Nossas ações, então, não podem ser 

determinadas por qualquer fator que as sobrepujam, logo isso implicará na invenção 

de nossos próprios valores (que surge junto á nossas próprias 
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escolhas) e fins. Por isso, nossa condição moral está no entrelace de história e 

liberdade, portanto, podemos afirmar que esta síntese seja uma imanência do sujeito 

na história, pois todos nós vivemos as nossas condições históricas, condições 

existenciais, portanto, éticas, sendo estas particulares para cada indivíduo. 

 
 
 

 

O erro freqüente dos historiadores está em colocar as explicações no mesmo 
plano e acumulá-las por meio de um ‘e’, como se, dessa justaposição, devesse 
surgir uma totalidade organizada, com estruturas hierarquizadas, que seria o 
fenômeno envolvendo suas próprias causas e seus diferentes processos. Na 
verdade, os significados permanecem separados. Em outra ordem de idéias, 
pode-se estabelecer uma ligação de compreensão entre a origem genebriana de 
Rousseau e o Contrato social – isto é ‘produzir’ o Contrato Social partindo das 
correntes ideológicas de genebra. Poderíamos também derivar o Contrato Social 
da personalidade de Rousseau, isto é, partir da sua personalidade, para mostrar 

que se ele devia escrever um Contrato Social, só poderia ter escrito este193 

 
 
 
 

Com isso, a compreensão do indivíduo que Sartre nos propõe se expressa 

em sua psicanálise existencial, onde transcorre em uma compreensão aos embates 

de uma vida particular em suas complexas derivações de suas ações frente à 

opacidade do instante presente que se exige. Por isso, tenta inserir-se na 

configuração da realidade de um sujeito singular em suas ações e projetos imersos 

em sua própria existência contingente, na sua total opacidade do presente. Portanto, 

leva em consideração a compreensão de uma série de fatos, ações isoladas, 

fundada na liberdade radical e em suas escolhas voluntárias. Por isso, totalmente 

contra a um determinismo agente sobre as ações do sujeito. Sartre, em O ser e o 

nada, faz uma critica à psicologia empírica quando esta refere-se a uma suposta 

compreensão de um indivíduo partindo por meios determinista: 

 

 

um homem seria definido pelo feixe de tendências que a observação empírica 
pode estabelecer. Naturalmente, o psicólogo nem sempre se limitará a efetuar a 
soma dessas tendências: ele se compraz em esclarecer seus parentescos, 
concordâncias e harmonias, e. em tentar apresentar o conjunto dos desejos como 
uma organização sintética, na qual cada desejo atua sobre os demais e os 
influência. Por exemplo, um crítico, querendo esboçar a "psicologia" de Flaubert, 
escreverá que ele parece ter conhecido como estado normal, no início de sua 
juventude, uma exaltação contínua, produto do duplo sentimento de sua 
desmesurada ambição e sua força invencível... A efervescência de seu sangue 
jovem torna-se, portanto, uma paixão literária, como acontece por volta dos 

 
 
193

 Sartre, Jean-Paul. Diário de uma guerra estranha, p. 358. 
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dezoito anos às almas precoces que encontram na energia do estilo ou nas 
intensidades de uma ficção certo modo de enganar a necessidade, que as 
atormenta, de muito agir e sentir em demasia. Há, nesse trecho, um empenho 
para reduzir a personalidade complexa de um adolescente a alguns desejos 
básicos, assim como o químico reduz os corpos compostos a mera combinação de 
corpos simples. Esses dados primários serão a ambição desmedida, a 
necessidade de agir muito e sentir demasiado; tais elementos, ao entrar em 
combinação, produzem uma exaltação permanente(...)E aqui está, esboçada, a 
gênese de um ‘temperamento’ literário. Mas, em primeiro lugar, semelhante 
análise psicológica parte do postulado de que um fato individual se produz pela 
intersecção de leis abstratas e universais. O fato a ser explicado - neste caso, as 
tendências literárias do jovem Flaubert - resolve-se em uma combinação de 
desejos típicos e, abstratos, tais como os encontramos no ‘adolescente em 
geral’(...)O que há de concreto, aqui, é somente a combinação entre eles; por si 
sós não passam de esquemas. Esse penhasco está coberto de musgo, o rochedo 
vizinho, não. Gustave Flaubert tinha ambição literária e seu irmão Achile não. 
Assim é. Do mesmo modo, queremos conhecer as propriedades do fósforo e 
tentamos reduzi-las à estrutura das moléculas químicas que o compõem. Mas, por 
que há moléculas desse tipo? Assim é - eis tudo. A psicologia de Flaubert irá 
consistir em concentrar, se possível, a complexidade de suas condutas, 
sentimentos e gostos em algumas propriedades, bastante análogas às dos corpos 

químicos, e além das quais seria uma tolice querer remontar-se194. 
 
 
 

 

Além de notarmos aqui nesta passagem de O ser e o nada uma leve 

lembrança pascaliana em respeito ao que definira como espírito de finura em 

contraponto ao espírito científico195 em relação ao tratamento de assuntos 

humanos, notificamos também a total insuficiência da psicologia empírica em dar 

conta da singularidade de uma vida existencial como a definimos anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
194 Sartre, O ser e o nada, p. 683-4.

 
 

195 Pascal como cientista, matemático, apologista e mais precisamente no âmbito de sua filosofia, exige 
fervorosamente a inadequação da análise geométrica, quer dizer científica em respeito aos assuntos humanos. 
Inserido no contexto que se formava racionalista, Pascal escreve diretamente contra Descartes, por sua 
importância dada à ciência: “Escrever contra os que aprofundam demais as ciências. Descartes”. Pascal não 
refere-se a um método universal, mas sim a métodos. Para cada problema específico deve-se elaborar um método 
específico para resolvê-los. Nisso poderíamos dizer que haveria tantos métodos para tantos os problemas 
surgidos. Para todas as situações particulares é preciso a particularidade do instrumento para resolvê-las. Para 
isso Pascal propõe o Espírito de Finura, um espírito intuitivo, onde apreende-se a situação num só lance, “ver a 
coisa num só golpe de vista, e não pela marcha do raciocínio”. Trata-se de um tipo peculiar de inteligência que se 
opõe à razão dos racionalistas, pois como vimos o método geométrico só é válido para as ciências exatas, não 
para as ciências humanas: filosofia, moral e religião.
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O muro 
 
 
 
 

 

Em A náusea no que diz respeito àquela teoria da contingência que se 

expressara em Sartre por via literária, como nos diz também Francis Jeanson, 

tentamos expor com uma clareza para que fosse possível compreender como a 

personagem capta a gratuidade e a absurdidade do sentido de sua vida, e, como 

posteriormente isso se tornaria uma chave para o desvelar do sentido da história. 

Com isso, sugerimos neste estudo sobre o conto O muro, expor algumas 

considerações em que nosso autor nos possibilita, por via diferente, uma 

compreensão melhor para esse encontro com o revés de nossas vidas. 
 

Pois bem, narra-se no conto a história em que são levados como prisioneiros 

dois republicanos combatentes (Tom Steinbock e Pablo Ibbieta), resistentes da 

guerra civil espanhola e um garoto (Juan Mirbal) por ter seu sobrenome suspeito (os 

guardas, na realidade, estavam em busca de seu irmão). Levados para uma sala, 

aguardam suas mortes por fuzilamento pelas tropas fascista. Portanto, é nesta sala 

que nossa personagem principal, como combatente da resistência, desenvolverá 

seus desvelamentos perante sua vida frente à morte iminente. Com isso, suas 

reflexões em relação à gratuidade de suas ações toma peso consideravelmente para 

que nossa personagem possa repensar todos os seus empreendimentos 

comprometidos em serviço da história, recheando assim a sala não somente mais 

com seu corpo, mas sobretudo com suas reflexões, que por sinal são diversas. 
 

Nossa personagem, Ibbieta, já indiferente em relação à vida, não comporta-

se de forma alguma desesperada perante sua morte súbita. Fundamentado em suas 

reflexões sobre o quão vã ela é, o faz perder o sentido e desejo de seu 

prolongamento, de lutar por ela de alguma forma. Quando, depois de uma curta 

noite, mal amanhece e dois deles são fuzilados, enquanto para Ibbieta é proposta 

uma saída para continuar sua vida, uma saída pela qual já inexistente para nossa 

personagem. 
 

Podemos certamente afirmar que nossa personagem, aqui deste conto 

publicado um ano após o romance A náusea, de fato, imergiu-se na história, em 

seus entraves como combatente, para depois, certo de sua morte, “sair” da história. 
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É quando a questão da história nos apresenta seu caráter simbolista de uma 

questão metafísica: o mal, a desordem de um mundo contingente, o caos que o 

homem vive depois da perda da ordem e conseqüentemente de uma moral. Símbolo 

de um contexto histórico de um conto metafísico196. 
 

Após termos exposto os desdobramentos éticos da teoria da contingência em 

A náusea, tivemos o esclarecimento do indivíduo em relação a si mesmo como 

também à sua situação, onde foi possível compreender sua total responsabilidade 

diante seus possíveis, suas escolhas, expressando seus valores e seus fins como 

origem única em si mesmo. E, diante dessa desolação de si para si, o homem 

angustia-se derivando com isso suas intenções de fuga, onde, porém, como vimos, 

cada indivíduo não consegue ser coadjuvante de seu próprio drama. Por isso 

devemos ressaltar a impossibilidade de fugir de si mesmo como conseqüentemente 

também da história. 
 

Tanto para Roquentin quanto para Ibbieta devemos resgatar aquele 

pensamento em que Sartre expõe em Diário de uma guerra estranha, onde afirma 

que a lucidez e a moral começa quando se desmorona o mundo. E é nesse cenário 

onde fincam as bases da autenticidade como posteriormente uma anatomia moral 

em Sartre. Quando a personagem de O muro depara-se com sua finitude, perante 

sua morte, desencadeia-o à lucidez, pois um dos primeiros passos é estar a par com 

sua mortalidade que diante dela “relativizará o sentido dos nossos 

empreendimentos”, de nossa gratuidade. Onde o exame reflexivo a cerca da 

gratuidade da vida (fruto do despertar pela própria finitude), das crenças e ações 

engajadas são postas em xeque. É nessa incompletude existencial que Ibbieta 

expressa seu drama: 

 

 
Revi a fisionomia de um novillero que levara uma chifrada em Valência durante a 
Feria, o rosto de um de meus tios, e o de Ramón Gris. Lembrei-me de alguns 
episódios: como passei quando estive desempregado durante três meses em 

 
196 Quando por exemplo temos o jovem Juan que lamenta-se por se encontrar em uma situação a qual julga não pertencer. 

Logo, este não percebe que é engolido pela história colhedora de vidas e sem lógica. No progresso histórico faz surgir em 
meio a sua época, situação, questões metafísicas que induz aos homens fazê-las, por isso a experiência histórica serve para 
as formulações e respostas em relações a essas questões, sobretudo em respeito ao mal. Vemos que para Sartre, a história 
e metafísica refletem-se mutuamente, ambas contribuem de forma iguais (ou em pesos iguais) ao progresso do 
conhecimento. A história já refutou definições metafísicas, como, por exemplo, a respeito do mal, onde o indicava como 
somente a sombra negra do bem ou, melhor dizendo, sua contrapartida. Mas a história mostrou que o homem é capaz de 
fazer surgir o mal como absoluto. Por isso a manutenção perene das questões metafísicas deriva da história, quando esta 
junto àquela configuram a totalidade humana, ganhando as questões metafísicas toda a sua concretude na realidade, esta, 
de natureza demasiada opaca para uma definição última.  
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1926, como escapei de morrer de fome. Recordei-me de uma noite passada sobre 
um banco, em Granada; havia três dias que não me alimentava, sentia-me 
enraivecido e não queria morrer. Aquilo me fez sorrir. Com que ansiedade eu 
corria atrás da felicidade, atrás das mulheres, atrás da liberdade...A troco de quê? 
Tinha querido libertar a Espanha, admirava Pi y Margall, aderira ao movimento 
anarquista, discursava em comícios: levava tudo a sério, como se fosse imortal.  
Nesse momento pareceu me ter toda a vida pela frente e pensei: ‘É uma grande 
mentira.’ Não valia nada, pois havia acabado. Perguntei-me como tinha 
conseguido passear, divertir-me com mulheres; não teria mexido um dedo se 
houvesse imaginado que iria acabar desse jeito. Tinha toda a vida diante de mim, 
fechada como um saco, e entretanto tudo quanto estava lá dentro continuava 
inacabado. Tentei, num momento, julgá-la. Quisera dizer foi uma bela vida. Mas 
não se podia fazer um julgamento, pois ela era apenas um esboço; havia passado 

o tempo todo a fazer castelos para a eternidade, não compreendera nada.197 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

A perda do futuro 
 
 
 
 
 

 

Na sala de espera surge nas personagens o sentimento de dormência 

perante a vida que se alastra sobre elas, trazendo com isso o dilaceramento de 

qualquer sutil esperança que possa nutrir esforços para uma ação fundada em si 

mesmo perante o mundo. Esse sentimento já é de morte vivida, pois já é desta 

forma que se projetam. E, desta forma, os avassalam pelos desvendamentos da 

natureza finita da vida, da mortalidade que se espreita permanentemente enquanto 

se existe, resumindo em um olhar de viés para si mesmo quando já se expressa: 

“Vivo, logo morro”. 

 

 

Despidos de esperança, de possibilidades de futuros projetados no presente, 

deparam-se com a absurdidade estonteante da morte diante de si, que é fonte 

anuladora de perseverança. E, desta maneira, essa morte anula suas existências, 

portanto essa finitude nos apresentará como contingência radical da vida. Como 

podemos ver no capítulo sobre a autenticidade, uma das característica da existência 

 
 

 
197 Sartre, Jean-Paul. O muro, p. 24. 
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humana é projetar-se no futuro, fazendo que com esse futuro198, fundamente seu 

presente, nesse “eterno” exercício sem sucesso. Ora, temos Ibbieta aqui condenado 
 

à morte, portanto seu futuro é morto; se projeta morto e fundamenta seu presente 

como tal, portanto seu presente já não lhe diz respeito, e aquela síntese 

característica da existência humana, o presente-futuro, seu elo com mundo “desata-

se”. 

 

 

a natureza da consciência implica que ela se lance à frente de si mesma para 
dentro do futuro; só se pode compreender o que ela é por aquilo que ela será; ela 

se determina em seu ser atual por suas próprias possibilidades199 

 
 
 
 

Vimos também, anteriormente em A náusea, que Roquentin perde também seu 

elo definitivo com o mundo com a desistência de escrever o livro biográfico do 

Marquês. Temos aqui aproximações das duas personagens ficcionais por meio 

reflexivo da vida como também por seus empreendimentos gratuitos na opacidade 

da história. Temos que salientar as distinções das duas personagens com suas 

situações completamente particulares e, com um surgimento de um novo conceito, 

também esclarecer até onde um destina-se perante esse mundo absurdo. 

 
 
 
 

 

A situação-limite 
 
 
 

 

Trabalharemos aqui a idéia de situação-limite, termo novo em nossa pesquisa 

que refere-se ao enquadramento circunstancial levado às últimas conseqüências. 

Devemos salientar que nossa personagem de A náusea não experimentou tal 

situação, à ela, poderíamos dizer, “que estagna-se na melancolia contemplativa a 

par de um tempo indeterminado”. De qualquer forma ela quer se salvar dessa 

relação que tem com sua vida gratuita, como também da desordem em que seu 

mundo se configurou. 

 

 
198 Compreender que nossas escolhas, nossas condutas se expressão nas exigências de nossa situação presente (época, classe 
social, família) consoantes a nossa liberdade determinante de nossas escolhas e projetos. 

199 Sartre, Jean-Paul. Situações I, p. 99. 
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O enfrentamento por Ibbieta na situação-limite, de uma história avassaladora, 

o fez viver concretamente esse caráter inacabado do mundo humano em que se 

inserem as nossas ações. Ao passo que Roquentin ainda alimenta ser necessário, 

mesmo que sutilmente desencorajado, em um talvez aos seus projetos 

compromissados em um mundo contingente - nele não há abalo total. Por isso sua 

esperança na arte, seu compromisso por uma moral estética, a de ser salvo por um 

ser necessário que é o objeto artístico inexistente, ou melhor, como foi definido por 

Sartre em Diário de uma guerra estranha como o foi também em O imaginário, como 

sendo o irrealizável200. Por isso a personagem de A náusea não alcança o cume da 

situação-limite, definida pelo nosso autor como “o mais profundo conhecimento que 

o homem pode ter de si mesmo”. Roquentin não o atinge como também não o 

deseja. Esperançosamente, ainda pensa em alternativas, mesmo sendo estas vãs e 

ilusórias, comportando-se, então em ato de má-fé. 
 

No romance A náusea percebemos que personagem ainda tem um futuro, 

mesmo tendo a suspeita de algo que já sabe, que suspeita, porém, ainda não a vive 

concretamente. Claramente notamos que em seu embate histórico ainda prevalece a 

esperança, mesma esta sendo fugidia e ambígua, que floresce na relação de 

escolhas, invertidas intrínsecas na história, mas que não passam de soluções 

voláteis na atmosfera densa do presente vivido. 
 

O compromisso de Roquentin ainda se manifesta na esfera de si mesmo, 

pois o entrelace na concretude da historicidade, que seria o outro pólo de 

convergência, somente foi atingido por Ibbieta em O muro. 

 
 
 
 

 

O tragicômico 
 
 
 

 

Todo o alicerce de seriedade que Ibbieta se sustentava e investia em suas 

ações como combatente da justiça histórica desaba completamente diante de sua 

finitude, de sua gratuidade, relativizando tudo em sua volta. Anteriormente ele 

colocava-se a serviço da história e percebia agora que era o mesmo que colocar sua 

 
200 No próximo capítulo examinaremos especificamente a impossibilidade de uma salvação pela arte. 
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própria liberdade a favor de nada. Como também foi possível percebermos que 

Roquentin como historiador, disponibiliza sua liberdade ao Marquês, onde, logo 

depois, vimos que desaba também essa solução. 

 

 

A descoberta da existência é ao mesmo tempo a dor de se sentir abandonado por 
aquilo que nos protegia da contingência. Mas uma vez assim capturados pela 
verdade, sabemos, a partir de então, que a existência tem de ser vivida, não pode 

ser objetivada ou transferida201 

 

 

Dada a oportunidade pelos guardas a escolha de poder entregar Ramón Gris 

aos fascistas em troca de sua liberdade, Ibbieta hesita em fazê-la. Neste ponto, para 

um sujeito já absurdo, a equivalência em torno de sua vida é que se expressa, para 

ele tanto faz, e não devemos entender, nesta sua atitude, como um ato de coragem. 

Pois tendo por sua vida um conjunto de ações gratuitas, a falta de sentido por sua 

vida foi o que a história lhe prostrou. Ter sua vida de volta é totalmente gratuito para 

ele, pois quando ele atravessa a absurdidade já não atribui qualquer sentido à vida 
 
– e é nesse ponto que ele ultrapassa a personagem de A náusea. 
 
 
 
 
 

Queria, contudo, compreender a razão da minha conduta. Preferia morrer a 
denunciar Gris. Por quê? Eu já não gostava de Ramón Gris. Minha amizade por 
ele tinha morrido um pouco antes de amanhecer, juntamente com meu amor a 
Concha, com meu desejo de viver. Eu o estimava, sem dúvida; era um sujeito 
duro. Não era por esta razão, porém, que eu ia morrer em seu lugar; sua vida não 
tinha mais valor do que a minha; nenhuma vida tinha valor. Encostavam um 
homem num muro, atiravam nele até que morresse – eu, ou Gris ou outro qualquer 
era a mesma coisa. Sabia que ele era mais útil do que eu à causa da Espanha, 
mas a Espanha e a anarquia que levassem o diabo; nada mais tinha qualquer 
importância. Entretanto eu estava ali, podia salvar a pele entregando Gris e me 

recusava a fazê-lo. Achava tudo aquilo muito cômico; era pura obstinação202. 
 
 

Sua escolha é feita a seu critério, o valor posto como regra pré-estabelecida 

de sua conduta não mais existe, como outrora era exercido nele pelo seu partido, 

mas agora orienta a si mesmo sendo sua própria bússola apontada sempre para sua 

liberdade. Com isso verificamos sua escolha moral – não existe quadro de valores 

morais preestabelecido, somente existe ele diante si mesmo, na sua irremediável 

 
 
 

 
201 Silva, Franklin Leopoldo, Ética e literatura em Sartre, p. 46 
 
202 Sartre, Jean-Paul. O muro, p. 30-1. 
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finitude: nada mais de grandioso, o que agora se tem é apenas sua finitude e a 

gratuidade de sua própria vida. 
 

Portanto, para Ibbieta há o desaparecimento das ações ditas grandiosas, 

pois, agora, como todos os homens se equivalem, nenhum homem é superior ao 

outro, nenhum herói. O que resta para ele é apenas o cômico da existência. O 

ridículo. 
 

A personagem de O muro sabe muito bem que Gris se esconde na casa dos 

primos, porém prega uma peça aos guardas fascistas com intenção de debochar de 

suas seriedades, querendo dar um desfecho inusitado e tendo com isso seu último 

ato nesse conto tragicômico. Imaginando os guardas todos sérios procurando e 

revistando túmulo por túmulo, ri por antecipação, antevendo tudo aquilo como uma 

grande piada. 

 
 
 
 

 

Contra o determinismo 
 
 
 

 

Mas como “a vida é real e é de viés”203, o mais inusitado acontece: Gris 

estava realmente no cemitério e foi pego e morto. Bem, não poderíamos de forma 

alguma relacionar tudo isso à idéia de um determinismo, como se Gris realmente 

estivesse determinado a morrer, melhor dizendo, como se estivesse escrito nas 

estrelas que ele iria morrer por fuzilamento pelos fascistas e que isso iria acontecer 

de qualquer forma, fazendo com que toda a trama e esforços de Ibbieta tenha sido 

por nada, que de forma os são , mas não em relação especificamente ao destino de 

Gris, como se a atitude de Ibbieta fosse somente um segmento necessário 

predestinado para a sua morte. Foi por querer ocultar Gris que acabou facilitando 

seu destino para seus algozes. 
 

Temos que entender a comicidade como resultante de um cruzamento 

voluntário e gratuito dos fatos isolados204, diferentemente de uma determinação. 

Ibbieta incorpora sua gratuidade e, sem esperança diante a vida, assume não dizer 

 
 
203 Trecho da música Os quereres, de Caetano Veloso.  
204 Como vimos no capítulo anterior. 
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o esconderijo, não por um ato de coragem protecionista a um ideal simbolizado em 

seu ato de defender Gris, mas somente por pura falta de sentido que estava dando a 

toda aquela ameaça à sua vida como também toda aquela seriedade que 

justificavam os guardas. 
 

Se fôssemos pensar em uma determinação como uma força superior regendo 

e traçando as suas vidas, cairíamos na essência preestabelecida em seus destinos. 

O que Sartre tenta é dar conta da realidade humana como ela é, por meio da 

linguagem literária, fazendo-nos entender com esse cruzamento mortal, como pura 

obra do acaso, como o próprio Ibbieta conclui sendo as coisas tão desprovidas de 

sentido, tornando o entendimento último de todas as articulações dos fatos como o 

sentido do cômico e do irônico. Tudo sendo aleatório como um mundo desordenado 

que em vão tenta-se entender. 
 

O mundo para Ibbieta torna-se gratuito onde qualquer projeto em relação ao 

heroísmo ou uma delação não tem qualquer importância, eles se equivalem, tanto 

faz um ou o outro, como a própria vida ou morte de Gris, tanto faz o que venha a 

acontecer. Tudo torna-se desprovido de sentido em uma anulação que equivalem os 

valores. Fazer piada diante da sua morte equivale à importância dada à vida, no 

sentido de sua seriedade, pois falhamos nos projetos e morremos por nada. 
 

Mediante ao anúncio da morte de Gris, nesse emaranhado da contingência 

onde gravitam a vida e a morte, Ibbieta embriaga-se de uma lucidez-última que se vê 

ao chão depois de algum tempo rindo desesperadamente. 
 

Para entendermos melhor a total aleatoriedade dos fatos, as conseqüências 

dos atos de Ibbieta poderiam ser diferente para ele próprio, pois há a equivalência 

dos valores e, com isso, podemos entender que um ato corajoso ou covarde se 

equivaleriam, portanto se Ibbieta tivesse agido como covarde, se tivesse revelado o 

esconderijo de Gris - por tortura como ele próprio temia - os soldados fascistas o 

teriam fuzilado por não colaborar a entregar Gris. Então, Ibbieta agiria de uma forma 

covarde, porém poderia ser entendido como um ato de coragem, de herói, mentido 

sobre o esconderijo. E, então poderia ter sido um herói gratuito, mas desta forma 

acabou por sendo um covarde, um delator gratuito. 
 

Desta forma, o que podemos compreender é que a liberdade espessa nessa 

contingência condiz com a gratuidade, e, por tanto, os destinos incertos podem de 
 

qualquer forma nos pregar peças, e, no sentido mais ameno de pensarmos, tendo, 104 



 

com tudo isso, a leve impressão de nós mesmo sermos capazes de trairmos a nós 

mesmos pelos nossos próprios atos livres, nesse contexto de mundo onde não 

somos de nenhuma forma determinados, mas totalmente responsáveis por nossos 

atos. E o que se desejaria, talvez, como ideal, seria o contrário. A liberdade que 

constitui o sujeito se dá no interior das suas limitações, onde podemos compreender 

essas limitações como o eterno confronto que se tem em relação às coisas e as 

outras liberdades, ou seja, essa existência em um mundo desordenado e em 

completa desarmonia se complexa ainda mais no confronto entre outros sujeitos. 
 

O mistério da existência humana se dá na impossibilidade de compreensão de 

nossa existência enquanto a vivemos, assemelhando-se ao sentido da historia 

enquanto existimos e a fazemos. Enquanto vivemos, imersos na história, não a 

compreendemos enquanto vivida, enquanto a construímos em nossa opacidade 

existencial. 

 
 
 

 

O gênero humano tem um destino, A História tem um sentido (ainda que seja o de 
uma sequência de absurdos catastróficos, pois então, como o homem é o ser por 
quem o sentido vem ao mundo, o sentido da História seria a impossibilidade de um 
sentido para ser que confere o sentido ao Ser). Mas este sentido da História só 
poderia aparecer a um ser situado fora da História, posto que toda compreensão 
da História é ela mesma histórica e se temporaliza na perspectiva de um futuro, 
portanto, de fins novos. Não se trata, aliás, necessariamente, de Deus nem de um 
demiurgo – poderia ser um homem de fora do humano. Em todo caso, é preciso 
alguém para fechar os olhos da humanidade. E sendo este alguém, por princípio, 
impossível, o homem é o operário de uma verdade que ninguém jamais 

conhecerá.205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
205 Sartre, Jean-Paul. Verdade e existência, p. 115. 
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O estrangeiro de Albert Camus 
 
 
 

 

O que pretendemos nesse rápido encontro com Albert Camus, nem por isso 

inédito ou estranho aqui, pelo contrário, pois o citamos desde nossa apresentação a 

cerca do tema da absurdidade em A náusea, é propor um estudo que almeja 

transpor nossa interpretação acerca do romance O estrangeiro, seguindo nosso 

trilho sobre filosofia existencialista e literatura, visando ligar os pontos desmedidos e 

invisíveis sobre a realidade humana como absurda. 
 

Propomos como isso respirar um pouco mais na atmosfera que situava esses 

dois autores, que foram tão próximos. 
 

Seria preciso, antes de tudo, perceber que quanto mais se alienam os homens, 

mais enigmáticos eles se tornam uns para os outros, nisso, no campo temático 

romanesco, que é característico a busca da compreensão da vida, logo, os 

resultados de tais revelações surgem como algo assustador, estranho ao cotidiano 

imposto pelas convenções sociais, e, em seguida, um surgimento de um 

desencantamento do mundo. E isso caracteriza as descobertas no âmbito literário. 
 

O livro O estrangeiro realmente não nos explica nada, mas nos diz tudo, na 

medida do homem, limitada, no entanto, na mais adequada dimensão de nossa 

compreensão. 
 

Mesmo não sendo um romance de situação, histórico, estamos falando aqui 

também, como em Sartre, de um espírito situado em um contexto que se configura 

na abolição de pressupostos filosóficos de ordem desmedida. Estamos falando do 

desmoronamento de fundamentos teológicos como metafísicos para uma ação ética, 

ou seja, princípios normativos últimos que se legitimassem pelo idealismo ou fé 

religiosa. 
 

O que de certa forma, seguindo um pouco o que afirma Habermas, hoje 

estaríamos “desfrutando” de uma falta de sentido para a vida humana devido a 

perda de uma unidade normativa que se encontravam na tradição, onde o ser 

humano encontrava seu lugar, não estava perdido. De fato o que resvala em nossa 

situação atual é o fracasso do iluminismo moderno, que tinha como projeto 
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fundamental para a ética justificá-la racionalmente206. Porém, autonomia da razão 

comportava-se como calculista, logo, inadequada para os assuntos humanos207. 

Nisso poderíamos, certamente, transpor, ou casar o divorcio, entre o que Pascal 

certificou-se sobre a relação entre homem e mundo com Camus, que nos define 

essa relação como o Absurdo, ou seja, quando ela surge como descompasso, 

quando surge em uma desmedida resultante dessa relação, contudo, dependente da 

existência de ambos. 
 

E o que poderíamos dizer sobre Meursault, o personagem de O estrangeiro? 

Um homem qualquer em um mundo impresso pela indiferença e cunhado para 

morte. Uma personagem longe de uma auto-reflexão, como Roquentin208, inserido 

em um mundo moldado na fornalha dos costumes, pela verdade dos homens. Não 

sendo uma personagem de caráter reflexivo, sem repercussão íntima, Meursault tem 

ações quase sempre interferidas pelo o configurado da natureza em sua volta, 

contudo, suas ações são respostas imediatas de suas sensações. Poderíamos 

afirmar que o nosso primeiro estranhamento seria sua insensatez perante o mundo, 

mas como elemento estruturante da configuração do todo compreensível da 

narrativa, o estranhamento maior culmina como se dá a sua condenação. O cerne 

estaria no enlace (ou falta dele) de Meursault com o mundo, onde nos salta aos 

olhos seu desfecho absurdo. 
 

Bem, em meio a o leque de observações que a obra nos proporciona, do qual 

abrem-se várias outras, serão elementos primordiais de nosso estudo sobre esse 

romance, suas atribuições e desdobramentos em que o peso do costume contorna e 

norteia o sentido da vida humana como, também, o caráter efêmero da vida humana 

diante da história. 

 
 
 
 
 
206 A problemática começaria com Pascal, que constatava o mundo como excêntrico, onde proporcionava o aflorar 
miserável que surgia no derretimento do verniz antropomórfico medieval, quer dizer, o homem renasce nesse novo mundo 
como um ponto insignificante. O mundo antropomórfico medieval que precedia as novas descobertas científica é 
substituído pelo universo descentrado da modernidade. Logo o próprio homem perde seu lugar no mundo, seu abrigo 
existencial. O contexto é modificado como também seria necessário modificar e substituir seus próprios modelos e 
estruturas de seu pensamento. O que era perfeito já não é mais. A revolução científica mudaria bruscamente a valorização 
do conhecimento filosófico como também daria uma nova visão da condição humana, conseqüentemente o homem como 
finito se via em um universo infinito e deslocado.  

207 O método (cartesiano) surge como legitimidade ao conhecimento, uma garantia que permitia um pensamento ordenado e verdadeiro 
das coisas, fornecendo na estrutura do todo regras que gradativamente estruturariam fortemente o conjunto de idéias. O método seria o 
principal instrumento da razão. 

208 Aqui verificamos o caminho distinto de Camus. 
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História e absurdidade em O estrangeiro 
 
 
 

 

O que circunda a vida de Meursault209, podemos dizer certamente que é 

aquela moral em que Pascal já havia nos dito antes, fundada nos costumes, na 

história, onde tornando-se a Verdade210. Entretanto, já não será essa moral o pano 

de fundo particular da personagem em suas ações, pois, ao nosso conhecimento, 

ela não é moral e nem imoral, no entanto, se encontra em estado de divórcio211 

desse mundo, digo, das prescrições normativas assinada pelo homem na história, 

por isso divorciada de “nós mesmos”, como Sartre afirma ser a própria obra, “que ao 

‘abrirmos’ o livro ainda não ‘estaríamos’ familiarizados com o sentimento de absurdo, 

‘e’ em vão tentaríamos julgá-lo segundo nossas normas habituais: também para nós 

ele ‘seria’ um estrangeiro”212. A compreensão totalizante do mundo não pertence ao 

homem, mas mesmo assim ele o aprisiona, fazendo de algo incompreensível e 

caótico em lar, em imagem e semelhança de “Deus”, quer dizer, de nossas idéias, 

transformando em “Um mundo que se pode explicar, mesmo com raciocínios 

errôneos, ‘sendo’ um mundo familiar, pelo contrário, o homem se ‘sentiria’ um 

estrangeiro.213” 
 

Enfim, dessa moral provinda do hábito e fundada em uma teologia ou de uma 

metafísica, ou seja, de um salto, notamos que Meursault não saltou, não foi para o 

céu, ficou em um mundo “desnudo” e “despido”, mais precisamente, com o mundo 

retomado em suas próprias vestimentas. A personagem perante o fieis ficou no 

pecado sem alma, sem deus, sem moral e etc. 
 

Tudo é contingente ao seu modo ver214, e sua vida é um jogo gratuito, porém, 

o céu desceu a terra com suas verdades impostas por filosofias fundamentadas pela 

 
209 No entanto, a de todos nós.  

210 “...ao passo que quase nada se vê de justo ou de injusto que não mude de qualidade mudando o clima. Três graus de 
elevação do pólo derrubam a jurisprudência. Um meridiano decide a verdade; em poucos anos de posse, as leis 
fundamentais mudam; o direito tem suas épocas.” PASCAL. Pensamentos. Ed. Brunshvicg, trad. Sérgio Milliet. 3 ed. São 
Paulo, Abril Cultural, 1984, p. 111, fr.294 

211 “Esse sentimento entre o homem e sua vida, o ator e seu cenário é propriamente o sentimento absurdo” ,  

p.20 
212Sartre, Jean-Paul. Situações I p. 
213 Camus, Albert. O Mito de Sísifo, p.20.  
214 Essa visão da totalidade como contingência não é apreendida pela personagem durante o enredo. Ela já 
 
nasce no romance assim. Enquanto em A náusea caminhamos juntos com Roquentin nos degraus em que se 
desdobra o desvelo da contingência e conseqüentemente a constatação da gratuidade e absurdidade da vida. 
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razão desmedida, por seus imperativos categóricos, com seus mandamentos e 

pecados, enfim, com seus conjuntos de regras morais eternas provindas da limitada 

realidade humana que se enraíza na história. 
 

Meursault convive com os seus não-semelhantes, ele é estranho215. O fato é 

que se o céu desceu a terra os homens desceram depois desse “salto” como 

deuses, pois eles voltaram desmedidos com suas idéias ordenadoras e eternas 

sobre o que é essencialmente contingente. Então, Meursault não convive com 

homens limitados, como o são, mas sim com espectros provindos do outro lado da 

fronteira da razão humana. Ele segue um jogo a parte, inserido em um jogo bem 

maior e que a qualquer momento pode engoli-lo, e seu nome é engrenagem, a 

história, que vem como uma bola de sentenças. Ela humilha o homem, o esmaga, o 

mata, ela é a justiça. Mas será que ela seria justa, seria realizada na justa medida do 

homem, limitada, honesta e não lógica, quer dizer injusta? 
 

Que verdade teríamos como direito, como uma sentença normativa para ação 

humana? De onde veio a justificação da condenação a pena de morte?216. 

Concordando, desde Pascal, que sua fundamentação estaria em um discurso 

certamente incerto e inútil, a certeza é que antes de qualquer aniquilamento humano 

veio a teoria antes, como razão desmedida. 
 

Sociedades se utilizam, ou se munem de ideologias que justifiquem sua ordem, 

sua organização, mais propriamente sua moral, sua fundamentação de princípios 

precisam derivar de embates provindos de pares contraditórios, dos quais é eleito 

um lícito em contraponto ao ilícito, escolhem ao mesmo tempo em que normatizam e 

hierarquizam o que é moral e imoral, verdadeiro ou falso, justo ou injusto e etc. 

Neste âmbito prescritivo de valores a priori, uma sociedade pode-se tornar muito 

rígida em seus costumes, e cada vez mais definidos são os valores, menos opções 

 

 
215 Como a própria Marie, sua companheira, lhe afirma, no momento em que pergunta se ele a ama. O amor para Camus se 

torna bem parecido também com o sentindo que Pascal se refere à ele. Com características de desvelamento, Pascal 

aprofunda mais em respeito à natureza dos costumes, onde até mesmo o amor que se diz natural entre pai e filho se faz 

temer pela extinção do amor do filho. Que natureza seria essa que poderia deixar de ser algo para ser outro? O que Pascal 

quer chegar a esse questionamento é que até mesmo esse amor entre familiares não passa de ser um hábito adquirido, e 

por ser tão acreditada a imanência natural do amor, logo essa natureza se faz verdadeira. Desse modo o costume torna-se 

nossa segunda natureza, e bem mais sagrada.  

216 A falácia naturalista, segundo a formulou Hume, apresenta a demonstração, por redução, ao absurdo da 
pretensão de concluir juízos de valor a partir de juízos fácticos. Em termos gerais, a conclusão é a seguinte: do 
 
ser não se segue nenhum dever 
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argumentativas e mais delimitações da ação humana haverá. Ora, é notório que 

princípios normativos são, certamente, provindos de concepções ou considerações 

metafísicas que se prevaleceram em equivalência aos interesses das classes 

dominantes, e que tem em seus interesses as cristalizações de valores para com 

isso enclausurarem os homens de suas tentações, vontades, onde, eventualmente, 

eles poderiam ser transgressores caso fossem autônomos e irem de contra ao então 

regime social vigente 
 

De fato Meursault comporta-se a parte da sociedade, por isso poderíamos 

chamá-lo de um indivíduo autônomo, mas nem por isso ele desconhece o regime da 

sociedade do qual está inserido.217 O cerne, a problemática nos apresenta em seu 

julgamento, pois o que nos chama mais a atenção são os fundamentos pressupostos 

de sua condenação à morte. O que o deixa perplexo são os super poderes que o 

promotor tem, que o tribunal tem: 

 

 

Apesar da minha boa vontade, eu não conseguia aceitar esta certeza insolente. 
Por que, afinal, existia uma ridícula desproporção entre o julgamento que a 

fundamentara e seu imperturbável desenrolar218 

 
 

O super conhecimento do promotor sobre sua alma, mais precisamente de sua 

ausência, torna-se o abre-alas de sua condenação à morte 

 
 

 

Dizia que, em boa verdade, eu não tinha alma e que nada de humano, nem um 
único dos princípios morais que existem no coração dos homens, me era 

acessível219 

 
 
 
 

Contudo, o âmago da absurdidade do romance é o que discorre no tribunal. 

Sua descrição sobre a moral de uma sociedade fundada em princípios normativos 

desmedidos à realidade humana, e, com isso, capaz de nos expor o pensamento 

lógico derivado deles, em atuação, sentenciando a pena capital para Meursault 

como ”dever iluminado pela consciência de um mandamento sagrado e 

 
 
 
 
217Quando comete o assassinato ele espera tranquilamente por sua punição 
devida. 218Camus, Albert. O estrangeiro, p. 110. 
219 Ibidem, p.102 
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imperativo.”220 É caso de um discurso racional que é concluído por princípios 

capitais últimos, pelo o a priori irrevogável da razão que dita a realidade absoluta dos 

fatos, do mundo, a razão captura a realidade e sentencia na seqüência dos fatos 

apreendidos e que tornam-se a sua lógica 
 

Muitos acreditam no contrário, que realmente a justiça provém de umas leis 

naturais, e não da contingência histórica, quer dizer, nos costumes. Com isso 

teríamos que considerar, em relação a essas leis naturais, que elas poderiam servir 

para qualquer um ou qualquer nação, de forma que seriam leis cristalizadas da 

humanidade, não leis como fruto do acaso que absurdamente desnaturalizariam tais 

leis universais, 
 

Porém, nesse âmbito, o certo é que na verdade não se encontra uma lei que se 

possa dizer como universal. Com a complexidade histórica, obstáculos são impostos 

aos homens e, em geral diversificados, que proporcionam atitudes ditas antes 

absurdas em ações virtuosas, digo, o assassinato, por exemplo: se torna uma ação 

virtuosa em determinado contexto, que perante uma justiça provinda de uma moral, 

do acaso, se dirá naturalmente justificada , e com certa forma de um sentir orgulho a 

tal proeza. Com isso, levam o Sr. Meursault à condenação: 

 

 

Corriam pessoas por escadas abaixo, não sei se longe, se perto de onde eu 
estava.Depois escutei uma voz surda ler qualquer coisa na sala.Quando a 
campainha tocou e que a porta se abriu, subiu até mim o silêncio da sala, o 
silêncio e a singular sensação que experimentei quando olhei para o jovem 
jornalista e reparei que pela primeira vez afastava os olhos de mim. Não olhei para 
o lado de Maria. Não tive tempo, aliás, pois o presidente disse-me de um modo 
estranho que me cortariam a cabeça numa praça pública em nome do povo 
francês. Pareceu-me então reconhecer o sentimento que lia em todas as caras. 
Julgo que era a consideração. Os polícias mostravam-se muito amáveis comigo. O 
advogado pôs-me a mão num pulso. Já não conseguia pensar. Mas o presidente  
perguntou se eu queria declarar alguma coisa. Refleti. Disse: "Não". Foi então que 

me levaram.221 

 

Seria interessante o aprofundamento sobre a construção da justiça222, no 

momento sabemos bem que é gestada pela força, por um tipo de força que se 

materializa nos costumes, se torna verdade. Porém, ela pode mudar com o tempo, o 

que seria justo ontem não é mais hoje223 - mesmo em uma sociedade que não 

 
220 Ibidem, p.104  
221 Ibidem, p,108  
222 Seria de bom grado trabalharmos tal tema em outra ocasião.  
223 Em relação à dinamicidade do mundo que vimos anteriormente.
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estabeleçam um mínimo de questionamento. A passagem pode ser sutil ou até 

mesmo violenta, porém o certo é que será fruto do acaso onde o processo em 

gradação moral se espalha ao longo do tempo. 
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RELAÇÕES ENTRE ÉTICA E ESTÉTICA: O ENGAJAMENTO 
 

LITERÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ética e estética 
 
 
 

 

Neste capítulo daremos continuidade aos questionamentos que se dão entre 

arte e ética, que em Sartre originalmente apareceu no romance A náusea, e que 

constantemente povoa a obra de nosso autor, do qual a abordagem de questões 

estéticas conduz aos questionamentos éticos: um momento que leva ao outro, uma 

questão leva a outra, de um termo somos levados necessariamente a pensar em 

respeito ao outro. Estão sempre ligados, porém distintos pelas suas singularidades, 

como foi possível compreender um pouco no capítulo anterior como isso funciona, e 

aqui exploraremos essa relação mais atentamente. 
 

Foi possível notar no desenvolvimento de nosso estudo que se a moral existe, 

ela existe como configuração criativa feita pelos homens a partir de suas próprias 

escolhas, ações, em suas falas como também em seus silêncios. 
 

Tanto a moral quanto a arte são criadas pelos homens no próprio instante de 

suas escolhas livres, ou impulsionada pela tensão de insegurança que nossa 

angustia posta-se ante nossa falta de justificação – de uma essência que nos 

preceda – que possa assim justificar nossos atos. 
 

Criamos a nós mesmos no momento em que criamos nossa moral ou nossa 

arte: partindo sempre de uma ação, conforme também o pintar ou escrever, etc. 

Sempre no agir humano em situação. Contudo não podemos confundir a criação 

moral como uma criação artística, de modo a não percebemos suas 

dessemelhanças, distinções. 
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Então, veremos que a arte está no campo do imaginário, no mundo 

inventado, irreal, enquanto a moral volta-se, enquanto criação também ao campo do 

real, ao mundo da percepção. Portanto, ambas são criações de distintos objetos, 

como de distintas atitudes. Veremos que a moral está no campo da percepção 

enquanto a estética está no campo da imaginação, portanto, compreenderemos 

também, através da obra O imaginário, que uma intenção na consciência é 

irredutível a outra, onde é impossível se dá imaginação e percepção ao mesmo 

tempo, com isso, estética e ética nunca se darão ao mesmo tempo. 
 

Em sua obra Que é literatura?, há uma especificação da prosa dentre as artes 

escritas como sendo este gênero, em seu caráter essencial, portador da tarefa de 

engajar-se, expondo a posição de seu autor em seu tempo. Com isso, fez-se 

entender para os críticos, em suas visões simplistas, que nosso autor estaria 

reduzindo a arte em mera panfletagem partidária, veículo de propaganda que expõe 

os posicionamentos político por de traz do autor, anulando, desta forma, a natureza 

que define a arte como arte. Sartre atribui à prosa, dentre uma vertente artística da 

palavra, justamente por sua ligação mais direta e explícita ao mundo, à realidade, 

por ela se utilizar de signos que estão em referência bem mais próxima ao mundo, 

daí sua exigência de ser engajada. 
 

Esse equívoco de compreensão por seus críticos ainda hoje é preservado, 

por isso nossos esforços de percorrer mais passos em investigações inquietas em 

contraponto à uma trivial e má leitura interpretativa de Sartre. Por isso em nossa 

construção textual devemos mergulhar nessa água vista de forma homogênea e 

equivocada, para mostrarmos, como escafandristas, as suas distinções no todo 

dessa relação entre ética e estética. 

 
 
 
 

 

O objeto estético 
 
 
 

 

No livro O imaginário, Sartre utiliza-se da noção fenomenológica husserliana 

da consciência, como já foi possível compreender, para a ontologia do objeto 

artístico. Essa continuidade do estudo da consciência elucidará o ser do objeto 
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artístico em sua própria natureza. E isto está referente à imaginação, ao imaginário, 

onde a consciência do objeto artístico, de forma ativa, realiza o objeto na imaginação 

por meio da materialidade, por exemplo, de notas musicais, das cores, como 

também das palavras. 
 

A natureza da realidade artística não é a realidade do mundo natural. Por 

isso verificamos que a arte insere-se no campo da imaginação, do imaginário. Uma 

criação configurante de um mundo irreal. Isso será bem significante porque a moral 

quando pensada como criação também, temos que enfatizar que sua natureza está 

necessariamente referente ao mundo real, para o que é perceptível. A diferença, 

distinção que temos de início, é que a arte é obra da imaginação enquanto a moral 

está diretamente relacionada á percepção. E isso já diz muito, por ora, pois Sartre 

nos seus estudos sobre a natureza da consciência afirma que uma consciência não 

se reduz a outra em um só ato. Ou seja, não é possível duas consciências, duas 

intenções, se dá ao mesmo tempo. Por exemplo, se imaginamos não podemos 

perceber ao mesmo tempo. Como ao modo de paralaxe intencional que nunca se dá 

ao mesmo tempo: a estética e a ética. Desta forma, em O imaginário, temos a 

consciência imaginante como negação à consciência perceptiva, sendo, no entanto 

como negação do real. A estética nega para onde a ética se volta. 
 

Vimos anteriormente que consciência é como um movimento ao mundo, às 

coisas e aos outros. É movimento em direção ao que ela não é, e esse modo de 

direcionar é seu ato de existir. Se viso de uma maneira o mundo, um outro modo 

não pode se dar ao mesmo tempo. Se me volto como consciência imaginante para o 

mundo, isso já se faz uma negação que tenho perante o percebido, portanto, 

obtenho um sentido qualquer do que me foi dado. 
 

O foco da observação que encontra-se no capítulo dedicado a obra de arte (o 

último da obra O imaginário) corresponde sua natureza de ser irreal. Uma citação de 

início poderia nos colocar desde já a par dessa compreensão. É o caso em que 

Sartre exemplifica a relação perante uma obra, o retrato de Carlos VIII: 

 

 

Compreendemos logo que esse Carlos VIII era um objeto. Claro, não se trata de 
um objeto como o quadro, a tela, as camadas reais da pintura. Na medida em que 
consideramos a tela e o quadro por si mesmos, o objeto estético “Carlos VIII’ não 
irá aparecer. Não porque esteja escondido pelo quadro, mas porque dar-se a uma 
consciência realizante. Irá aparecer no momento em que a consciência operando 
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uma conversão radical que supõe a nadificação do mundo, constituir-se-á ela 

própria como imaginante.224 

 
 

Carlos VIII é um irreal na medida em que é apreendido na tela, como 

objeto estético, onde teríamos noções de emoções, doçura e graça pelas nossas 

apreciações estéticas. Nisso, a obrigação ao reconhecimento da irrealidade do 

objeto estético quando notamos a distinção e distância quando feita a compreensão, 

quase sempre confusa, sobre o que se faz entre o real e o imaginário na própria 

obra de arte. Freqüentemente se diz que um pintor ao imaginar uma imagem 
 

“realiza-a” quando a pinta, entregando esse objeto à contemplação de outros, e 

nisso entende-se que houve, desta forma, a passagem do imaginário do artista para 

o real. Ele, enfim, realizou a obra, pois a fez ser contemplada no mundo. Mas isto 

será um engano: 

 

 

Daí a hipótese de que houve passagem do imaginário ao real. Mas não é verdade. 
O real está, é preciso reafirmá-lo, no resultado das pinceladas, na aplicação das 
tintas na tela, em sua granulação, no verniz passado nas cores. Mas precisamente 
tudo isso não cria o objeto das apreciações estéticas. O que é ‘belo’, ao contrário,  
é um ser que não poderia dar-se à percepção e que, em sua própria natureza, 

está isolado no universo.225 

 
 

O que deve-se entender é que o pintor não realizou o objeto do imaginário, 

mas como Sartre diz, ele apenas “constituiu um objeto analogon material de tal 

modo que todos pensam apreender essa imagem considerando apenas o 

analogon”226. O que poderíamos afirmar é que do imaginário há sua “objetivação”, 

diferentemente de sua realização, como poderíamos afirmar que na constituição do 

conjunto que se compõe de tons reais pudesse permitir que objeto artístico, esse 

irreal, se manifeste. O quadro concebido como materialidade é passivo a um 

espectador que assume a atitude imaginante, onde dessa coisa material exala, por 

meio de sua consciência, o objeto artístico, o irrealizado. E, por meio dessa 

manifestação, resultará um conjunto irreal, que somente povoam o objeto artístico, 

sem jamais se encontrar no mundo. 
 

Temos diferentes modos de lidar com um quadro, como primeiramente vê-lo 

sob a perspectiva da consciência perceptiva, onde levar-se-ia em conta, 

 
224 Sartre, Jean-Paul. O imaginário, p.245-6  
225 Ibdem, p. 246. 

226 Ibdem.  
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propriamente, a materialidade do quadro como suas cores, texturas, linhas e etc. 

Logo depois, minha intenção descortinaria o perceptível e seguiria adiante no 

imaginário, onde sua concentração, já além da características físicas que se põe fixa 

ao fundo, já as tornam impossível enxergá-las. A impossibilidade de ver o quadro 

dos dois modos é ao mesmo tempo afirmarmos que percebemos ou negamos a fim 

de apreender o sentido artístico que está para além da materialidade do percebido. 
 

Então, o que podemos notar é que essa manifestação é dependente da tela, 

quer dizer, da coisa material. Logo, a fruição estética do objeto imaginário, sua 

constituição e sua apreensão, se dão através da tela real que é posta como irreal 

pela consciência imaginante. 

 

 

Para mim, quando escuto a Sétima Sinfonia, ela não existe no tempo, não a 
apreendo como um acontecimento datado, como uma manifestação artística que 
se desenrola na sala do teatro Châtelet a 17 de novembro de 1938. Se amanhã, 
se daqui a oito dias, escuto Furtwangler dirigir outra orquestra que interpreta essa 
sinfonia, estarei de novo em presença da mesma sinfonia. Apenas será bem ou 
mal executada (...) Na medida em que a apreendo, a sinfonia não está aqui, entre 
estas paredes, sob este arcos. Ela também não é do ‘passado’ como se eu 
pensasse: essa é a obra criada em tal data pelo espírito de Beethoven. Está 
inteiramente fora do real. Tem seu tempo próprio, ou seja, possui um tempo 
interno, que transcorre da primeira nota do allegro até a última nota do final, mas 
esse tempo não pertence à seqüência de um outro tempo que ele continuaria e 
que estaria “antes” do ataque do allegro, também não será seguido por um tempo 
que viria ‘após’ o final. A Sétima Sinfonia não está de modo algum no tempo. 
Escapa inteiramente ao real.. seria impossível agir sobre ela, mudar sequer uma 

nota ou tomar mais lento o seu movimento”227 

 
 

Esse ser irreal, de natureza estética, depende inteiramente para sua 

aparição, do real, pois, convenhamos que a execução da peça em um teatro seja 

interferida acidentalmente por uma fatalidade ao maestro ou qualquer coisa do tipo, 

como também poderia acontecer ao próprio ambiente acústico, sua interrupção iria 

expor a natureza da execução como sendo o analogon da Sétima Sinfonia, pois ela 

somente poderia se manifestar por um análoga que são datados, situados no 

desenrolar de nosso tempo, onde a atividade imaginante diante o percebido faz com 

que sua apreensão, aos sons reais como análoga, seja veículo ao ser artístico 

perante essa redução imaginante. 
 

O que quer dizer que a consciência imaginante “pula” para fora do campo 

percebido, estando nessa atividade imaginante ausente, ela encontra-se fora do 

 
227 Ibidem. P. 250 
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campo concreto, porém não em outro mundo como supôs Platão ao garantir o 

mundo das idéias, um céu inteligível, pois isso seria afirmar que elas estariam fora 

do tempo e do espaço como as essências. O que Sartre quer expressar é que o 

objeto artístico está fora do real, quer dizer, fora da existência228, pois “eu não a 

escuto realmente, ouço-a no imaginário”229. 

 
 
 
 
 

A sustentação concreta 
 
 
 

 

Então, a moral está ligada à percepção de forma positiva, mas a estética, 

enquanto imaginário, é sua negatividade, negando o percebido, negando o real para 

o irreal. E não podemos tomar uma posição positiva e negativa em relação ao 

percebido ao mesmo tempo, pois uma consciência é irredutível à outra. 
 

Destas distinções entre ética e estética surge uma problemática perante sua 

relação, já que suas diferenças poderiam impossibilitar um entrelace, um relacionar 

entre ambas, pois, sendo a moral situada na consciência perceptiva enquanto a arte 

na consciência imaginante, elas poderiam se excluir? E se não, como seria sua 

relação? 
 

A problemática se estenderia ao pensarmos em literatura engajada em Sartre, 

em arte compromissada eticamente. Podemos ver que na obra O imaginário temos a 

relação entre percepção e imaginação, onde já mencionamos a irredutibilidade de 

uma consciência à outra, pois, como foi possível compreender que ambas esferas 

não dão simultaneamente, porém veremos que isso não significará a exclusão de 

uma relação necessária entre ambas, mesmo a arte estando contida e constituída no 

imaginário enquanto a moral como obra da percepção. 
 

Como vimos, a redução imaginante nega o real, mas de forma a conservá-lo, 

pois o objeto real está lá ainda como sustentação e pano de fundo para o 

aparecimento do sentido artístico da obra, sendo, então, esta obra dependente do 

objeto concreto, quer dizer, da concretude. Isso nos mostra que essa negação de 

 

 
228 Por isso o desejo de Roquentin fugir da existência e ser tal qual a natureza de uma melodia.  
229 Ibdem, 251. 
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que Sartre expõe comporta-se não de forma abstrata, pois ela faz parte do real, 

onde o conserva a todo o tempo durante a contemplação estética. 
 

A relação entre ética e estética na obra literária de Sartre se manifesta nesse 

modelo, onde não podemos pensá-los sem que ambas esferas se relacionem em 

contemplação como também em sustentação. Temos sobre o imaginário a 

conclusão de que ele é um modo da consciência que nega o percebido, porém, o 

sustenta. Vai além do percebido, mas somente como um elástico preso a ele. O 

percebido é conservado e tido como uma porta para o além, é o analagon que o 

nosso autor menciona. Ele é o meio onde podemos atingir o sentido, o ser irreal, ao 

que não está presente. É o meio onde o ausente se mostra, como também é um 

material datado em tal situação concreta. 
 

A negação que a redução imaginante impõe está em uma manutenção 

perene ao percebido. Nisso, podemos afirmar que a arte, como negação do real e 

criação de um mundo irreal, depende fundamentalmente da realidade como pano de 

fundo constantemente negado. Esse material real, concreto, garante a criação 

artística mesmo sendo negado. Por isso o imaginário, logo de início, depende do 

percebido, da consciência perceptiva onde visa e afirma a presença das coisas, 

onde logo depois será negada de forma a separá-la para assim apreender o sentido 

implícito às obras artísticas, sendo expressões de um quadro ou de um livro – que 

estarão sempre além das cores ou das palavras utilizadas pelo artista. 
 

O imaginário ultrapassa cores e palavras - o percebido de ante mão - como 

forma de transcender, mas isso, como já mencionamos, não levará à uma abstração 

total, pois o negado permanece em sua sustentação, como pano de fundo, 

enriquecendo a cada manutenção negadora do imaginário, do objeto artístico. Aqui a 

transcendência não separa-se da imanência, pois ao mesmo tempo que nega afirma 

sê-lo do mundo, de ser imanente a ele. Em Sartre há sempre a exigência do ser-no-

mundo, a imanência. Na redução imanente, quanto mais se nega, mais se volta ao 

mundo, em um enriquecer gradativo. 
 

Em Sartre não podemos afirmar que exista uma alienação em relação à 

maneira em que o imaginário nega a realidade: superando-a para apreender o 

sentido da obra. Não há essa abstração total, pois essa ultrapassagem depende 

estritamente do que é negado como pano de fundo. Não há o aniquilamento do 
 

negado, pois o movimento circular revisitante e comunicante sustenta a manutenção 
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em voltas e voltas mais esclarecidas, enriquecendo o sentido da obra, voltando, até 

mesmo, com mais teor crítico ao mundo real como até aos nossos próprios atos. 

Portanto, o entendimento artístico contribui ao voltar-se à percepção, pois a 

apreensão que temos por via do imaginário atinge o significado implícito do real, e 

aqui, com a ajuda da imaginação, a percepção que sozinha não daria conta, é 

favorecida para a compreensão do sentido total, contribuindo então no campo da 

ética, de nossas ações. Por isso precisamos também do auxílio do imaginário para a 

compreensão de nossos atos, dos atos humanos. 

 
 
 
 

 

A vida e o imaginário 
 
 
 

 

Em relação à vida, como foi possível compreender pelos nossos estudos sobre 

as personagem ficcional Roquentin, poderíamos supor que seu desejo de transpor 

sua vida existente para vivê-la no imaginário, seria esse desejo de poder alienar-se 

da realidade absurda pela arte. 

 

 

a evasão para a qual nos convidam não é apenas a que nos faria fugir de nossa 
condição atual, de nossas preocupações, de nossos tédios; eles oferecem uma 
escapada a todo tipo de constrangimento do mundo, parecem apresentar-se como 

uma negação de estar no mundo como um antimindo”230 

 
 

Para Sartre a significação de imagem constitui na negação do real como 

aparência, pois ela manifesta-se dependendo do real, da realidade humana que se 

dá como sendo seu pano de fundo. Sendo a imagem somente um afastamento da 

realidade humana operada por uma consciência situada, a imagem, fruto de uma 

consciência imaginante que se dá ao modo em forma de negação ao percebido, 

manifesta-se particularmente a cada consciência situada no mundo, logo, também o 

mundo é percebido de um ponto de vista particular, como bem nos fala o autor 

Franklin Leopoldo e Silva: 

 
 
 

 
230 Idem, p.179. 
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a resposta do indivíduo ao mundo que o nega é a negação do mundo, uma forma 
extrema de estar no mundo e na história. Refugiar-se no imaginário e escolher a 
alienação são ainda atos: o artista pode assumir o compromisso de ignorar a 

história mas não pode ausentar-se dela” 231. 
 
 

Com isso, podemos voltar agora aqui, com mais bagagem de conhecimentos, 

àquela atitude de Roquentin onde se presumia salvar-se pela arte para garantirmos 

a impossibilidade de fazer dessa sua atitude uma suposta moral estética. 

 
 
 
 

 

O engajamento literário 
 
 
 

 

O engajamento que Sartre exige em Que é literatura? nada tem a ver com 

um posicionamento de imposição partidário, mas sim com o comprometimento que o 

escritor tem consigo mesmo e com o mundo a sua volta, onde ele está inserido. 

Desta forma a compreensão do engajamento sartreano trata-se do desvelamento em 

respeito ao comprometimento do homem imerso no mundo equacionado 

conjuntamente e necessariamente com sua responsabilidade por suas escolhas e 

atos como forma de inserção à ele. 
 

Se o escritor pretende agir livremente, com sua autonomia para desfrutar 

de sua honestidade, ele não poderia agir sob normas precedentes, digo, a regras 

ideológicas partidárias pré-estabelecidas, pois a arte não corresponde a isso, muito 

menos um engajamento que pressupõe um comprometimento consigo mesmo. Por 

isso, deve-se compreender que o engajamento da arte é totalmente distinta da 

política partidária, pois os nossos atos não se submetem, pois são atos autônomos, 

à premissas impostas, muito menos a criação artística. Também deveríamos 

lembrarmos que a arte, diferentemente da moral, atua em outro campo, e que não 

devemos confundir ambas, mesmo que ambas se relacionem da forma que 

demonstramos a pouco. 
 

Uma importante observação no entrelaçamento entre estética e ética é que 

uma obra artística compreendida por via ética não condiz dizer em sua 

 

 
231

 Silva, F., Ética e literatura em Sartre, p. 241 
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transformação publicitária como um panfleto. Pois a arte, que encontra-se no 

imaginário, quer dizer, no movimento de negação perceptiva e afastamento do 

mundo, porém neste movimento conduz para uma compreensão mais profunda do 

sentido, enriquecendo, desta forma a compreensão da realidade humana, uma 

reflexão mais ampla em respeito a nós mesmo pelos nossos atos. 
 

Para o nosso maior esclarecimento sobre o engajamento sartreano, depois de 

tantas considerações no intuito de elucidar desde suas primeiras obras o 

pensamento sartreano, dedicaremos nosso próximo capítulo, por tanto, o nosso 

último, por ora, em nossa pesquisa que se ateve ao estudo de filosofia e literatura, 

entre ética e estética no jovem Sartre. 

 
 
 
 

 

A literatura e seu contexto 
 
 
 

 

Em sua obra Que é literatura?, escrita um ano após a conferência O 

existencialismo é um humanismo, também é dedicada como resposta aos críticos de 

sua época em respeito, agora, ao seu engajamento literário, e para fundamentar 

seus argumentos Sartre irá descrever as várias fases em que os escritores durante 

as ascensões ocorridas na história, contudo, mencionando cada situação datada, 

desempenhava seu papel em determinado contexto específico, confrontando ao 

mesmo tempo com sua idéia de autonomia e essência própria da literatura. 
 

Sartre descreve a condição do escritor quanto ao seu contexto político que 

se configurava na ascensão da classe burguesa, composta por suas reivindicações 

alicerçadas pelo escritor. Nessas reivindicações gravitava em forma de posições 

literárias o tema da liberdade, condição essa que seria fundamentada na abstração. 

Portanto, havia uma simultaneidade entre a ascensão burguesa e literatura. Tal 

aliança fazia com que a literatura tomasse posições que reivindicavam a liberdade, 

posições essas que coincidiam com a reivindicação da burguesia por direitos. O 

exercício do escritor compromissado na liberdade traria à ele a falsa estima de se 

exercer em sua autonomia, como se houvesse, finalmente, encontrado a si mesmo 

no exercício de sua obra 
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Ora, com a vitória política da classe burguesa, nota-se, posteriormente, essa 

aliança simplesmente como uma coincidência histórica de interesse, e, então o 

escritor voltava de uma viagem ilusória. 
 

Temos que entender que a burguesia, o público leitor, aceitou o escritor de 

um modo que não correspondia à autenticidade, a exigência do exercício da 

liberdade onde esse publico devia fazê-la ao escritor, como também a 

correspondência contrária do escritor para exigência da sua liberdade ao leitor. 
 

Nesse contexto histórico de conflitos de classes, a burguesia pode tirar 

proveito da construção pela qual o escritor fazia da imagem da nobreza, por ser ela 

a situação de domínio fundamentada em crenças e valores eternos. Dessa 

negatividade com qual o escritor contribuiu para o descoramento da nobreza e 

conseqüentemente contribuiu também para a construção do processo de instalação 

da burguesia 
 

Ora, agora a burguesia já não espera da conduta literária sua negatividade, 

mas sim uma conduta contrária, quer dizer, uma literatura que agora pudesse ser 

interessante para a contribuição à uma constituição da classe. A burguesia espera 

da literatura agora um comportamento de prestação de serviço. O escritor agora 

presta serviço como a de um prisioneiro, à uma classe, uma sociedade onde ele 

próprio contribuiu a torná-la “livre”. 
 

O escritor, na sociedade burguesa, torna-se meio para seus fins, como agora 

todos os homens também tornam-se meios para essa sociedade utilitarista. Nisso, o 

escritor para ser levado à sério, para tornar-se meio contribuinte moralmente para 

essa sociedade, desempenha a função de justificante dessa classe que está sempre 

insegura de sua própria existência, origens. 
 

Então, a sociedade burguesa reivindica, apela ao naturalismo para a 

construção de uma imagem de si mesma. E, para o escritor, agora como prestador 

de serviço, o resta a tarefa de um aprofundamento e fundamento para esse 

naturalismo, para torná-lo racionalmente pensado em um quadro sistêmico provindo 

da natureza, de onde a sociedade burguesa pensava vir seus direitos, para que 

desta forma fosse possível contribuir para a burguesia, mostrando a ela mesma toda 

a sua fundamentação moral provinda da natureza, como por exemplo, um mineral 

inevitavelmente provindo da terra. Como se sua posição, agora dominante, fosse 
 
oriunda de leis eternas da ciência, pensada conforme a natureza quanto pela razão. 123 



 

Por isso é preciso que mostre seu caráter necessário à sociedade como um 

fenômeno natural. 
 

A justificação da sociedade burguesa exige a contribuição literária para assim 

poder propor com veemência o “verdadeiro” conhecimento sobre a justiça provinda 

de toda a fundamentação naturalista. Com a contribuição do escritor, a burguesia se 

instala e instaura uma compreensão tranqüilizadora e anestésica na consciência da 

sociedade. Por isso, para a burguesia não é mais interessante que o escritor 

convenha assumir sua visão particular e crítica à sociedade, mas sim que contribua 

para a estabilidade onde é necessário seguir um sistema de idéias que integre a 

positividade naturalista. A realidade tem que corresponder ao naturalismo que 

instaura a estabilidade social. 
 

Disso, deveremos traduzir aquele sistema de idéias que rege moralmente a 

sociedade burguesa com um mero esquema de cálculo como concepção formal, 

onde agora a literatura exerce-se como meio, a serviço do processo ideológico. 
 

A característica da literatura que atua nessa sociedade comporta-se como 

uma literatura de idéias, onde renuncia seu enfrentamento perante a opacidade do 

ser, e, agora, tão somente é expressão de uma estabilidade vista através de uma 

transparência racional, equilibrada e apaziguador 
 

. A literatura já em serviço prestado a burguesia representa o homem de acordo com 

o contexto burguês contribuindo para o movimento instaurador e restaurador sempre 

em manutenção. 

 
 
 
 

 

A inutilidade utilitária 
 
 
 

 

Como o surgimento da classe dos proletariados no século XIX, a literatura já 

não desempenha seu papel de aliança conforme a que antes, no século XIII, tivera 

com o classe em ascensão, a burguesia. O anseio do escritor, já nesse contexto 

histórico, toma por interesse a defesa da literatura como reivindicação a ela mesma. 

Quer dizer, o escritor não mais coincide seus interesses, como outrora havia feito, às 

reivindicações conjuntamente a classe oprimida de seu tempo. A qualquer 
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enfrentamento de sua época, por mais concreto que o seja, o escritor já se encontra 

distanciado. Neste momento, o escritor partirá em defesa de sua autonomia, e nisso 

defenderá a arte pela arte, a literatura pela literatura 
 

Em sua reivindicação pela autonomia da literatura e conseqüentemente seu 

rompimento com a burguesia, percebe-se que ela é ainda a única que o lê, seu único 

público leitor. Contradição essa que faz surgir a pergunta: para quem escrever? Na 

busca da autonomia, o escritor só rompe aparentemente com a burguesia em troca 

de sua liberdade, assumindo que escreve agora para si mesmo. 

 

 

De bom grado fala da sua solidão e, em vez de assumir o público que escolheu 
dissimuladamente, inventa que o escritor escreve só para si mesmo ou para Deus; 
faz do ato de escrever uma ocupação metafísica, uma prece, um exame de 

consciência - tudo, menos uma comunicação232 

 
 

 

Recusa sua origem como também despreza a classe verdadeiramente 

oprimida dos proletariados. Assumindo-se assim um “aristocrata do espírito”. Seu 

rompimento com a classe burguesa só seria de modo efetivo se o escritor fosse 

capaz de vivenciar continuamente em outra classe. 
 

Nisso o escritor tem a sensação de superioridade enquanto artista. Ostentação 

gratuita, tendo em vista essa autonomia como algo inofensivo absorvido pela 

burguesia, portanto uma autonomia abstrata. Essa gratuidade da arte, onde daí 

suspira um último refúgio, é apropriado à burguesia. Pois, acontece que essa 

inutilidade a interessa, pois serve ao espírito utilitarista tornar a arte como puro 

entretenimento, que já não diz coisa alguma, pois já não é levada à sério. 
 
. 
 
 

 

A literatura em situação 
 
 
 

 

Contudo, em respeito da literatura, mais especificamente a narrativa, Sartre 

transpõe sua visão filosófica no que corresponde à consciência e a realidade, 

entendendo que a literatura não poderia tratar a realidade sem que dela não 

 
232

 Sartre, Jean-Paul. Que é literatura?, p.95. 
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abrangesse toda sua opacidade, e, com isso, a literatura é entendida agora a partir 

de uma idéia de situação transcrita, narrada no nevoeiro de dentro: 

 
 
 

 

A partir da situação: ‘sem narradores internos nem testemunas oniscientes’, mas 
com ‘consciências semilúcidas e semi-obscuras’, sem ‘ponto de vista privilegiado’, 
‘criaturas cuja realidade seria o tecido confuso e contraditório’ das apreciações 

relativas233 

 
 
 
 

Quando trata-se da história em sua compreensão, devemos saber que toda a 

certeza e explicações aplicam-se ao historiador, nele regem fatos inteiramente 

conexos e lógicos, mas como já visto anteriormente, isso não se aplica à história em 

si, pois não pertencem esses atributos à ela, por isso aquela passagem interna e 

sutil, que de forma sorrateira faz Roquentin passar de ser historiador para viver a 

história, solto, abandonado à ela. 
 

Nesse contexto, é notória a obra de Kafka, pois a opacidade que se faz 

compreender da história é congregada com a absurdidade que se vive perante o 

presente, na ocorrência dos fatos, no campo turvo em que não há privilégio de um 

ponto de vista em situação histórica.234 

 
A absurdidade da história coincide, com o absurdo do presente em Kafka, e 

isso nos demonstra um tipo de narrativa que impede um privilégio à uma só 

subjetividade, visto que também os acontecimentos transitam para além das 

subjetividades. 

 

 

há outros silêncios: aquilo que o autor não diz. Trata-se de intenções tão 
particulares que não poderiam manter sentido fora do objeto que a leitura faz 
surgir (...) a qualidade de maravilhoso de Le grand Meaulnes, o babilonismo de 
Annance, o grau de realismo e verdade da mitologia de Kafka - nada disso jamais 
é dado; é preciso que o leitor invente tudo, num perpétuo ir além da coisa escrita. 
Sem dúvida, o autor o guia, mas somente isso; as balizas que colocou estão 
separadas por espaços vazios, é preciso interligá-las, é preciso além delas. Em 
resumo, a leitura é criação dirigida. De fato, por um lado o objeto literário não tem 
outra substância a não ser a subjetividade do leitor: a espera de Raskolnikof é a 
minha espera, que eu empresto a ele; sem essa impaciência do leitor não 

 
233 Silva. Ética e Literatura em Sartre, p. 218.

 
 

234 Em um ensaio escrito em 1939 sobre o escritor François Mauriac, Sartre já dizia: “é preciso que esboce no côncavo de seu livro, 

por meio dos signos de que ele dispõe, um tempo igual ao meu, em que o futuro não está pronto. Se suspeito que as ações futuras 

do herói estão fixadas de antemão pela hereditariedade, pelas influências sociais ou por qualquer outros outro mecanismo, meu 

tempo (...) Queremos que os personagens vivam? Façamos que eles sejam livres.”( Sartre, Situações I, p, 165) 
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restariam senão signos esmaecidos; seu ódio contra o juiz que o está interrogando 
é o meu ódio, solicitado, captado pelos signos, e o próprio juiz não existiria sem o 
ódio que sinto por ele através de Raskolnikof; é esse ódio que o anima, é a sua 

própria carne.235 

 
 

Para que um realismo seja autêntico, as mediações que antes haviam entre o 

leitor e a consciência da personagem devem desaparecer, pois o leitor deve estar se 

relacionando com o acontecimento ao mesmo tempo da consciência da 

personagem, fazendo, com isso, surgir da ocorrência do fato o seu transcender, sua 

relatividade perante todas as subjetividade que a ele se refere, como se o leitor a 

vive-se ao vivo em situação, na opacidade da história. 
 

O acontecimento se revela singularmente para cada uma das consciências 

fazendo com que a tarefa do leitor, que agora não conta com o testemunho de ponto 

de vista privilegiado, onisciente, coincida com todas as consciências ao mesmo 

tempo em que as ultrapassa. Essa técnica de narrativa traz para a literatura a sua 

historicidade, adentrando na concretude, trilhando conjuntamente aos homens no 

qual compartilha as mesmas adversidades. A importância dessa técnica propõe uma 

experiência da leitura como concordância com as experiências históricas. 
 

Deve-se aqui designar uma importância às problemáticas técnicas da 

narrativa, pois percebemos bem sua importância como caminho de alcance, ou até 

mesmo a possibilidade da configuração real da situação. 

 

 
Assim como a física submete aos matemáticos novos problemas, que os obrigam 
a produzir uma simbologia nova, assim também as exigências sempre novas do  
social ou da metafísica obrigam o artista a descobrir uma nova língua e novas 

técnicas236. 
 
 
 
 

As técnicas das narrativas sofreram mudanças que possibilitaram a 

efetividade da liberdade do outro, ou seja, do leitor. Esses esforços trazidos ao 

formato da narrativa tiveram como motor móvel o apelo á liberdade tal qual aquela 

experiência concreta na história, fazendo com que a literatura se assemelhasse a 

ela no exercício que se conduz uma liberdade no campo real do concreto. 

 
 
 

 
235 Sartre, Jean-Paul. Que é literatura? p. 38.

 

236 Idem, p. 23
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E como essa criação dirigida é um começo absoluto, ela é operada pela liberdade 
do leitor, naquilo que essa liberdade tem de mais puro. Assim, o escritor apela à 

liberdade para que esta colabore na produção de sua obra237 

 
 
 
 
 

A liberdade: o núcleo ético da tarefa literária 
 
 
 

 

Temos que entender que para Sartre, na literatura, os leitores fazem parte do 

ato constitutivo da narrativa, por isso a leitura não é somente apropriação ou mera 

contemplação. Podemos dizer que o exercício da leitura será antes de tudo, 

trabalho, não será apenas uma literatura como mero consumo de distração para 

matar o tempo. 

 

 
Pois o objeto literário é um estranho pião, que só existe em movimento. Para fazê-
lo surgir é necessário um ato concreto que se chama leitura, e ele só dura 

enquanto essa leitura durar. Fora daí, há apenas traços negros sobre o papel238. 
 
 
 
 

Quanto ao termo “trabalho” devemos ter sua compreensão marxista, como 

valor constitutivo do próprio homem. Pois o fazer, uma das esferas da realidade 

humana, encontra-se fora ou nula da sociedade burguesa, onde o trabalho é 

alienado. Ou seja, Sartre reivindica a práxis, que resume-se na compreensão de que 

o homem possa reconhecer a si mesmo perante sua atividade produtiva. 

 

 
O escritor "engajado" sabe que a palavra é ação: sabe que desvendar é mudar e que 
não se pode desvendar senão tencionando mudar. Ele abandonou o sonho impossível 

de fazer uma pintura imparcial da Sociedade e da condição humana.239 

 
 

Nisso a tarefa da literatura se designaria no reflexo da imagem da sociedade, 

em sua denúncia, propondo a práxis e negando o trabalho alienado como ao mesmo 

tempo se impondo como ação criadora da humanidade. 

 
 
 
 
 
237 Sartre, Que é literatura?, p. 39.

 

238 Idem, p. 35.
  

239 Idem, p.21-2
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Podemos concluir que o escritor decidiu desvendar o mundo e especialmente o 
homem para os outros homens, a fim de que estes assumam em face do objeto, 
assim posto a nu, a sua inteira responsabilidade. Ninguém 'pode alegar ignorância 
da lei, pois existe um código e a lei é coisa escrita: a partir daí, você é livre para 
infringi-la, mas sabe os riscos que corre. Do mesmo modo, a função do escritor é 
fazer com que ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante 
dele. E uma vez engajado no universo da linguagem, não pode nunca mais fingir 
que não sabe falar: quem entra no universo dos significados, não consegue mais 
sair; deixemos as palavras se organizarem em liberdade, e elas formarão frases, e 
cada frase contém a linguagem toda e remete a todo o universo; o próprio silêncio 
se define em relação às palavras, assim como a pausa, em música, ganha o seu 
sentido a partir dos grupos de notas que a circundam. Esse silêncio é um 
momento da linguagem; calar-se não é ficar mudo, é recusar-se a falar - logo, 

ainda é falar.240 

 
 
 

 

Com isso, chegamos a elucidar o que é próprio da literatura: o trabalho de 

negação perene, que sempre está em movimento, superando, contudo, o que já foi 

negado anteriormente. Logo, a literatura tem por sua tarefa superar a alienação. 

Contudo, temos aqui a relação entre ética e literatura como realizada por via de uma 

literatura da práxis. Quer dizer que essa literatura é entendida como aquela que leva 

o sujeito a ver-se como produtor da história (qualquer fazer é antes de tudo fazer 

história) e assim a reencontrar-se na relação entre o fazer e o ser, já que o fazer é 

revelador do ser. A literatura da práxis responde à solicitação histórica da nossa 

época. Não descreve o mundo; revela-o nos empreendimentos humanos241. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
240 Sartre Que é literatura?, p.21-2.

  

241 Silva. Ética e Literatura em Sartre, p. 220.
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CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 
 

 

Nosso trabalho, após o exercício de compreensão das obras literárias A náusea 

e O muro, teve, por objetivo, esboçar a relação de sustentação recíproca entre 

literatura e filosofia em Sartre, proporcionada pelo esclarecimento mais amplo do 

termo vizinhança comunicante do filósofo Franklin Leopoldo e Silva, do qual, 

também, nos possibilitou prosseguir para um melhor entendimento da estrutura do 

pensamento sartreano. 
 

Desenvolvendo a teoria da contingência, especialmente no caráter moral da 

vida, quer dizer, de nossa condição humana, sinônimo de pobreza e insuficiência, foi 

possível observar a expressão literária quanto filosófica em Sartre como expressões 

estritamente em conexão com homem perante seu conhecimento e enfrentamento 

da realidade humana. 
 

Contudo, nossa pesquisa possibilitou a constatação de uma continuidade sem 

rupturas no pensamento sartreano que se desenvolveu após sua teoria da 

contingência dos resvalamentos de uma vida gratuita da qual nunca poderemos nos 

desvencilhar. Isso se expressou de uma maneira que conservou todos os 

desenvolvimentos das idéias expressadas em A náusea quanto em O muro - da vida 

apática, injustificável, contingente e passiva de quaisquer infortúnios onde tudo pode 

acontecer - para uma responsabilidade perante os fatos sofridos, onde é a mim que 

corresponderá eu mesmo, pois “todo acontecimento é meu acontecimento.”242 

 
Foi possível examinar, em nosso estudo sobre uma relação harmoniosa entre 

literatura e filosofia em Sartre, a existência de uma ética que remete para uma 

estética, e, que se dão juntas, mostrando, desta forma, que há uma relação 

intrínseca entre ambas, mas, no entanto, não se confundem. E, neste sentido, a 

tarefa da ética em relação à arte, mais especificamente a literatura, tende a 

acompanhar a atitude de um exercício concreto eminente ao conhecimento humano, 

onde “escrever será agir”. 

 
 

 
242

 Sartre, Diário de uma guerra estranha. p. 103. 
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Uma compreensão de maneira mais aprofundada da expressão vizinhança 

comunicante proposta por Franklin Leopoldo e Silva, fez dela uma chave de leitura 

que perpassa e transparece as noções ambíguas das quais aparecem, por exemplo, 

nas relações entre literatura e filosofia, consciência e mundo, metafísica e história e 

ética e estética. Todas essas relações que foram fundamentais para a compreensão 

de nosso presente estudo. 
 

Vimos que Sartre não pretende cumprir uma filosofia que se isole somente de 

um lado, pois não se pretende ficar apenas no Idealismo absoluto, em uma 

metafísica abstrata. Do mesmo modo, não pretende colocar-se apenas do lado de 

um Realismo relativista. Pretende-se sim, compor um pensamento que admite os 

dois lados simultaneamente: ser absoluto e concreto ao mesmo tempo. Uma díade 

que forma uma só estrutura. E nisso, tivemos aqui a intenção de esclarecer a 

filosofia sartreana propondo, então, por esse caminho, uma melhor compreensão de 

seus temas mais fundamentais, por isso propomos essa chave de leitura, essa 

alternativa que possa ser bem útil, permitindo o melhor entendimento desses 

momentos decisivos da filosofia de Sartre. 
 

O termo vizinhança comunicante trouxe à luz a própria maneira como Sartre 

trata a articulação de sua filosofia, conseqüentemente, da realidade humana, que 

define-se na ambigüidade. Percebemos que existe a tensão entre os termos em toda 

sua filosofia, pois a ambigüidade, que é característica da realidade humana, nunca é 

desconstruída, superada, pois os termos estão sempre em tensão, em uma 

manutenção eterna em que o homem sempre fracassará ao tentar eliminá-la. 
 

Por fim, pudemos compreender aqui, em nossa pesquisa, ao lado do 

aprofundamento conceitual da fenomenologia existencialista promovida pela 

literatura, que se desvela a última e talvez mais nobre tarefa da narrativa sartreana: 

a função ética e social do enfrentamento da realidade concreta da situação presente 

do absurdo. 
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