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APRESENTAÇÃO 

 

O filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980) marcou o campo das Ciências Humanas no Século 

XX com suas formulações críticas e vanguardistas trazidas através da área da Filosofia, na qual se 

tornou uma referência obrigatória da chamada filosofia contemporânea, mas também com influências 

importantes nas áreas da psicologia, sociologia, literatura, educação, entre outras. 

O potencial teórico e metodológico das ideias do intelectual francês é imenso e, notadamente, nos 

últimos anos tem sido objeto de crescentes estudos, teses, artigos, livros e debates, nos mais diversos 

campos e áreas do conhecimento, em função da atualidade de suas reflexões e da renovação das 

formas de pensar o homem e a sociedade que sua filosofia estimula. 

A perspectiva dialética existencialista na compreensão da realidade psicossocial é uma das 

contribuições importantes de Sartre para a contemporaneidade. Postula o sujeito enquanto 

subjetividade objetivada, inserido em condições materiais, sociais, epocais, familiares, existenciais 

concretas, que ao serem apropriadas ativamente, constituem sua subjetividade, que imediatamente se 

objetiva, através de seus atos, pensamentos, emoções. Dessa forma, o homem se produz em/por uma 

sociedade que ele mesmo ajuda a produzir e que, muitas vezes, nela não se reconhece, alienando-se. 

Por isso, Sartre afirma que o objeto do existencialismo é o homem singular no campo social. Com tais 

aportes fornece subsídios para a compreensão crítica do cenário da sociedade hodierna. 

É importante propiciar espaços de encontro e troca entre estudiosos do Existencialismo, a fim de 

suscitar reflexões, projetos e subsídios para o enfrentamento da crise ética e social que se avizinha em 

nosso país e no mundo. Nesta direção, o I Colóquio Internacional sobre Sartre foi um importante 

evento na área da filosofia contemporânea, psicologia e psicopatologia crítica, educação e 

antropologia histórica e literatura engajada. A profundidade das reflexões e discussões travadas no 

evento, podem ser verificadas pela qualidade dos resumos e trabalhos completos (para aqueles que 

optaram pelo seu envio), apresentados aqui nestes anais, fornecem indicações da fecundidade dos 

caminhos teóricos e metodológicos da perspectiva fenomenológico existencialista.  
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BREVE HISTÓRICO DO EVENTO 

 

O ―I Colóquio Sartre – 110 Anos – Sartre e a contemporaneidade‖ foi realizado no dia 26 de junho de 

2015, numa articulação conjunta do PSICLIN (Núcleo de Pesquisas em Clínica da Atenção 

Psicossocial) da UFSC e o GT de Psicologia e Fenomenologia da ANPPEP (Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia). O evento ocorreu no auditório do CFH da Universidade 

Federal de Santa Catarina, e contou com um público médio de 120 participantes e 25 apresentações 

orais, quatro mesas redondas e uma conferência de abertura. Aquele evento teve um carácter mais 

regional, reunindo professores, estudantes e interessados na filosofia, psicologia e literatura 

existencialista advindos de Santa Catarina, com três convidados de outras regiões do país.  

Os debates foram intensos e geraram a articulação de projetos de pesquisas em torno das 

contribuições da obra de Sartre para diversos campos do saber na contemporaneidade. Os anais 

online, com os resumos das apresentações, disponibilizados no site do Psiclin da UFSC 

(www.psiclin.ufsc.br), são acessados até os dias atuais por estudantes e profissionais interessados nas 

obras do existencialista.  

Devido ao número crescente de estudiosos em Sartre em diversos campos de saberes em nosso país, 

com um número em ascensão de dissertações, teses, artigos e livros científicos que utilizam do 

existencialismo como base de suas teorias, a segunda edição do Colóquio tomou um caráter nacional, 

envolvendo vários pesquisadores e professores de universidades brasileiras que participaram da 

comissão científica e se fizeram presente nas mesas redondas, conferências e sessões coordenadas.  

Recebemos também convidados internacionais, especialistas na obra de Sartre, de Portugal e Bélgica, 

que participaram da comissão científica ou proferiram conferências, além de participantes de alguns 

países latino-americanos, que assistiram ao evento e apresentaram trabalhos. Sendo assim, dando 

continuidade ao processo iniciado em 2015, mas em função destas novas articulações, começamos 

uma nova série de eventos, inaugurando o I Colóquio Internacional sobre Sartre. O evento contou 

com a presença em torno de 200 participantes, entre professores, estudantes de graduação e pós-

graduação, profissionais de diversas áreas e de vários estados brasileiros e países. Tivemos a 

apresentação de 02 conferências, 02 Diálogos Contemporâneos, 06 mesas redondas e 12 sessões 

coordenadas com  53 comunicações.  
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CONFERÊNCIAS, DIÁLOGOS CONTEMPORÂNEOS 

E MESAS REDONDAS. 

 

MARXISMO E EXISTENCIALISMO: ELEMENTOS PARA UMA CRÍTICA À CRISE DO 

CAPITALISMO NO SÉCULO XXI 

 

 Fernando Gastal de Castro 

 

Pretendemos neste trabalho discorrer sobre a relação entre o existencialismo sartriano e a filosofia 

marxista, com o sentido de esboçar uma reflexão crítica a respeito de nosso tempo histórico, capaz de 

articular elementos do universo social contemporâneo com elementos da ordem subjetiva singular. 

Partimos da afirmação de uma crise do projeto moderno do capital que alcança os níveis econômico, 

político e ético, ao passarem de um processo de destruição criativa orientado pelo mito do progresso, 

a um processo de criação destrutiva baseado nas noções de instabilidade e crise permanente. Em 

seguida, realizamos uma análise da crise do tempo histórico compreendendo o fenômeno do 

neoliberalismo como farsa, fazendo eco a idéias de Marx  e de alguns marxistas contemporâneo, em 

especial, Robert Kurz e Istévan Mézáros.  Na sequencia, nos dedicamos à análise da crise da 

existência singular, a partir de um estudo de caso no qual buscamos vincular dialeticamente as 

categorias sartrianas do fazer, do ter e do ser. Concluímos pela necessária articulação entre o 

fenômeno do neoliberalismo como farsa e a inviabilização da potencia do existir, enquanto elementos 

fundamentais a uma crítica da crise do projeto moderno e as possibilidades de formulação de um 

pensar um sujeito em situação.  

 Palavras-chave: Existencialismo ; J-P. Sartre ; Marxismo ; Crise da modernidade 
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DA SUBMISSÃO À CONSCIÊNCIA: AS RAÍZES DA ÉTICA EM JEAN-PAUL SARTRE 

 

Gérard Wormser, Revue Sens Public www.sens-public.org  

 

Depois de publicar a Crítica da razão dialética (1960), J-P Sartre passou anos para 

desenvolver um programa anti-imperialista que não fosse submetido aos caciques da União soviética. 

O texto As Raízes da Ética, de 1962, longe de qualquer submissão às ordens do Partido Comunista, 

fundamenta uma solidariedade com os oprimidos. Sartre ali justifica a necessidade da violência por 

parte dos oprimidos para sua liberação do domínio e da opressão. Pretende que a violência na Argélia 

deixou clara a posição contraditória dos colonos franceses, tanto reprimindo o povo árabe do país, 

quanto organizando a secessão frente ao poder político francês. A França metropolitana desejava sair 

definitivamente da região após sua vitória militar.  

Para Sartre, não há como conciliar as perspectivas éticas dos diversos grupos participantes 

dessa guerra, pois a ética está sempre ligada aos conflitos de valores. A violência recebida é 

interiorizada e engendra uma contra violência para se alcançar a liberação. Tal mecanismo reforça as 

posições radicais, com o risco de que a violência perdure. O que reporta ao fim da história - a prática 

de normas éticas universais. Para Sartre, ‗não haverá homem integral enquanto cada homem não for 

homem todo para todos os homens‘ (il n‟y aura pas d‟homme intégral tant que chaque homme ne 

sera pas tout l‟homme pour tous les hommes).  

Os anos 60 são, para Sartre, de intensa atividade internacional. Ele empreendeu viagens para 

Cuba, Egito, Brasil e, sobretudo, para a Itália, onde o PCI fez de tudo para oferecer uma saída 

construtiva do estalinismo. Pouco tempo depois da conferência feita em Roma, para a qual Sartre 

escreve As Raízes da ética, ele cancelou sua viagem aos EUA - para protestar contra a guerra no 

Vietnã, negou a premiação do Nobel de Literatura e liderou o Tribunal Russell contra as violências 

cometidas pelas tropas americanas.  

Apoiando-me sobre o texto de Sartre, mostrarei como todo projeto de emancipação exprime 

um conflito ético. O extremo do antagonismo é contemporâneo da passagem da submissão à 

consciência. Esse tema me parece, mais do que nunca, fulcral, para se pensar a atualidade. 
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UMA REFLEXÃO SARTRIANA SOBRE O PENSAMENTO SUICIDA E A CLÍNICA 

 

Carolina Mendes Campos 

 

O espírito de nosso tempo tem suscitado muita ansiedade e falta de perspectiva em inúmeras pessoas. 

No consultório, escutamos nitidamente os impactos de um país desanimado e de uma cidade cada vez 

mais violenta que colaboram para um clima de insegurança. Diante deste cenário, escutei 

recentemente uma pessoa que atendo dizer: ―A vida eu já conheço... e não aguento mais... agora eu 

quero conhecer a morte‖. Essa forte sentença serve de inspiração para a presente discussão. Pensando 

sartrianamente, é claro que o contexto, a atmosfera, os arredores são importantes e colaboram para 

que esta mulher de 40 anos diga essa frase. Porém, nosso filósofo nos ensina que não devemos parar 

por aí. Uma psicanálise existencial deve indagar pelos caminhos que fazem com que esta mulher 

assimile a carência de seus arredores e produza a crença de que escolher pela morte resolve o 

problema de sua existência. Pretendo refletir sobre o pensamento suicida, iluminando a tensão que é 

se perceber ―a beira do precipìcio‖, tal como exposto por Sartre em um clássico exemplo de O Ser e o 

Nada. Além disso, irei discutir sobre a atitude do psicólogo existencial diante destas situações na 

clínica, ressaltando o papel de engajamento com a vida que marca o pensamento de nosso filósofo.  

 

 

Palavras-chave: morte; suicídio; Sartre; psicanálise existencial; clínica. 

Eixo Temático: 

IV – Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela teoria sartriana. 

Modalidade de Trabalho: 

II – Relatos de experiência profissional ou extensão e/ou III – Revisão de Literatura ou Elaboração 

Teórico-Conceitual 
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EXISTÊNCIA E LOUCURA - A ESQUIZOFRENIA NA OBRA LITERÁRIA E 

DRAMATÚRGICA DE SARTRE 

 

Fabio Caprio Leite de Castro 

 

Em O ser e o nada, Sartre propõe um método que tornaria possível apreender o projeto 

original do ser humano singular em sua existência mesma. Tendo por referência a possibilidade de 

construção e de aplicação deste método, intitulado ―psicanálise existencial‖, Sartre realizou diversas 

análises biográficas, escolhendo preferencialmente escritores e artistas - entre eles Baudelaire, 

Mallarmé, Genet e Flaubert - com a intenção de descrever a relação entre autor, obra e mundo. 

Embora estes autores tenham experimentado, em diferentes graus, vivências de irrealização, Sartre 

não se deteve, ao que tudo indica, na descrição de artistas que tenham sofrido com esquizofrenia e 

episódios psicóticos. A questão que pretendo levantar é a seguinte: É possível considerar a aplicação 

da psicanálise existencial em casos de esquizofrenia e episódios psicóticos? Não pretendo apresentar 

uma resposta definitiva a essa questão, mas oferecer pistas para construí-la, a partir da obra literária e 

dramatúrgica de Sartre. Como ponto de partida, abordarei a descrição daquilo que Sartre chama 

―patologia da imaginação‖ em O Imaginário. Uma vez estabelecidas as definições próprias aos tipos 

de esquizofrenia e episódios psicóticos através do método fenomenológico, será possível realizar uma 

análise de duas obras em que personagens que padecem dessa patologia aparecem: O quarto e 

Sequestrados de Altona. A análise destes textos permitirá evidenciar certos aspectos da esquizofrenia 

e de como Sartre a compreendia, confrontando-a com o modelo vigente na atualidade. 

Palavras-chave: esquizofrenia; imaginário; psicanálise existencial. 
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A CRIANÇA COMO SUJEITO ATIVO FRENTE A REALIDADE QUE LHE 

CERCA: REFLEXÕES SOBRE UM CONTEXTO DE PESQUISA 
 

1
Milene Strelow; 

2
Daniela Ribeiro Schneider. 

 

As reflexões baseiam-se em uma pesquisa de mestrado realizada em 2015 com um 

grupo de crianças do 5
o
 Ano participantes de um projeto preventivo em saúde mental 

que atua na proteção às vulnerabilidades psicossociais e ao abuso de substâncias 

psicoativas no futuro. O programa tem um desenho baseado na Análise Experimental 

do Comportamento, porém seu foco é a constituição de coletivos e relações de 

reciprocidade entre pares, portanto, os resultados promovidos e o lugar em que é 

colocada a criança permitem um profícuo diálogo com a Teoria Existencialista 

Sartriana. Objetivou-se avaliar a aceitabilidade destas crianças participantes da 

implementação, dando-lhes voz. Como resultados a partir do ponto de vista das 

crianças, observamos: 1) têm uma opinião sobre aquilo que lhes diz respeito, 

emitindo pareceres, sugestões e fazendo críticas; 2) têm uma visão sobre o ambiente 

que as cerca, fazendo uma leitura idiossincrática, apreendendo o que ocorre à sua 

volta de uma maneira ativa confrontando com seus próprios desejos e não meramente 

passiva; 3) desejam participar como membros efetivos da construção desse ambiente, 

desde que essa voz seja valorizada. Como modelo de gestão de sala de aula, quando o 

professor convida as crianças à participação na construção das regras coletivas, 

permite que as mesmas se tornem corresponsáveis pelo bom andamento do trabalho. 

Como modelo baseado no trabalho em equipe e na valorização dos comportamentos 

assertivos, permite novas mediações e o desenvolvimento da reflexão crítica das 

crianças, analisando as possibilidades e consequências de seus comportamentos, 

levando em conta a colaboração com os colegas para dar conta dos combinados. Por 

fim, compreende-se que ao ampliar o campo de possibilidades no qual os sujeitos se 

encontram, mediatizados por outras relações, oportuniza-se promover um crescimento 

e desenvolvimento mais viabilizadores, objetivando uma diminuição das 

desigualdades, desenvolvimento da autonomia/protagonismo que se constituirá como 

fator de proteção no futuro. 

 

Palavras-chave: Crianças; Programas Preventivos; Mediação; Grupos. 

Eixo temático: III – Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica 

 

_________________________________________________ 
 

1
Psicóloga; Mestra em Psicologia; FAMEBLU;Docente; milenestrelow@yahoo.com.br.  

2
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A NATURALIZAÇÃO DE NARRATIVAS FICCIONAIS E O "SER" DOS SUJEITOS.  

 

1
Virgínia Lima dos Santos Levy; 

2
Javier Ignacio Vernal. 

 

Este trabalho teve como objetivo refletir sobre a relação entre os processos de constituição de 

subjetividade e os processos de distinção de grupos sociais, isto é, processos de estabelecimento de 

relações do tipo "nós" x "eles". Para isto, foi realizada uma análise comparativa entre a concepção de 

sujeito de Sartre, o conceito de "necessidades subjetivas" de Ortega y Gasset e a concepção de 

humanidade de Yuval Harari. Considerando que o "ser" do sujeito não seja dado a priori, mas esteja 

em constante produção/totalização a partir da interface sujeito/mundo, mesmo as atividades vistas 

como necessidades biológicas básicas, como a alimentação ou a busca por abrigo, por exemplo, não 

são determinadas por alguma estrutura ou sistema interno compartilhado por todos os seres humanos, 

mas mediadas por uma subjetividade que, por sua vez, não existe desconectada do mundo, mas em 

relação a ele, portanto, afetando-se mutuamente. Muitas distinções que se creem ou se acreditaram ser 

naturais, têm sua origem em convenções sociais. Compreendemos, portanto, que a habilidade de criar 

sentidos, crer em narrativas ficcionais e de se guiar frente a elas é algo fundamental não apenas para a 

compreensão do psiquismo de sujeitos isolados, mas para a compreensão do modo como grupos 

humanos se organizam, escolhem (ou reprovam) condutas e forjam (ou rechaçam) normas sociais, 

questionando o valor e mesmo a humanidade daqueles que destoam do padrão estabelecido. 

Palavras-chave: narrativas ficcionais; constituição do sujeito; subjetividade. 

 

Eixo temático: III – Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

 

1
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O PROJETO DE SER FRENTE AO ADOECIMENTO E À MORTE EM PESSOAS COM 

CÂNCER 

1
 Fabíola Langaro 

2
Daniela Ribeiro Schneider 

 

Ao vivenciar o adoecimento e a iminência da morte, o sujeito é lançado a uma experiência que 

modifica sua relação com o mundo, consigo mesmo, com os outros, com a materialidade e com o 

tempo. A partir destas experiências, realizará suas escolhas, direcionando seu ser de modo a unifica-

las em seu projeto. Partindo desta problemática, foi realizada pesquisa visando compreender as 

vivências de pessoas gravemente doentes de câncer frente ao adoecimento e morte na relação com seu 

projeto de ser. O estudo caracterizou-se como qualitativo, de cunho exploratório-descritivo, 

utilizando-se do método biográfico proposto por J-Paul Sartre. Foram realizadas 12 entrevistas 

narrativas com pessoas hospitalizadas em unidade de cuidados paliativos. As entrevistas foram 

analisadas a partir de dois processos: análise da narrativa de cada sujeito e agrupamento das 

trajetórias individuais, indicando a possibilidade de elaboração de trajetórias coletivas. Com as 

análises, verificou-se três aspectos principais que têm implicação para o modo como os sujeitos 

(re)organizaram seus projetos de ser a partir da experiência de adoecimento grave e perspectiva de 

morte: a relação com a espiritualidade e/ou religiosidade, que se mostrou mediação fundamental para 

que os sujeitos continuassem enfrentando e buscando alternativas frente às limitações impostas pela 

doença e final de vida; o projeto de ser em família, que dava os contornos e, quando viabilizador, 

fornecia ferramentas para enfrentamento do adoecimento, hospitalização, necessidade de cuidados e 

alterações no projeto de ser individual; e a relação com a morte, que implicou na revisão da vida, 

tendo sido observado que as dores da vida misturavam-se às dores da morte. Com base nas análises, 

considera-se que a doença e a morte promovem (re)formulações nos projetos de ser, mas que são 

estes projetos originários o pano de fundo das vivências de adoecimento e morte e das 

ressignificações da trajetória existencial realizadas frente à imposição da finitude. 

 

Palavras-chave: J-P Sartre; Psicologia Existencialista; Cuidados paliativos; Morte. 

 

Eixo temático: Aspectos metodológicos e pesquisa em Sartre 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica 
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SARTRE ENTRE O ESTRUTURAL E O HISTÓRICO:  PERMANÊNCIA NAS PASSAGENS 

DA PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA À PSICANÁLISE EXISTENCIAL E AO MÉTODO 

REGRESSIVO-PROGRESSIVO. 

 

1
 Thana Mara de Souza 

 

Mostraremos, com base principalmente em Esboço para uma teoria das emoções, O ser e o 

nada e Questões de Método, o modo pelo qual Sartre propõe uma correlação entre a fenomenologia e 

a psicologia. Veremos que essa relação aparece por meios de noções distintas – a saber: psicologia 

fenomenológica nos anos 30, psicanálise existencial nos anos 40 e método progressivo-regressivo nos 

anos 60; o que nos indica, por um lado, que o filósofo francês modifica os interlocutores com os quais 

dialoga, assumindo, sempre de forma crítica, parte do vocabulário proposto por eles. 

No entanto, essa modificação nominal não significa, a nosso ver, uma modificação de 

metodologia no pensamento sartriano. Em todos esses períodos mantém-se uma mesma preocupação: 

a de pensar a relação entre subjetividade e objetividade; e uma mesma resposta: a de fazer conviver, 

de forma instável, o estrutural e o histórico, não dissolvendo um no outro e ao mesmo tempo, 

impossibilitando a existência isolada de cada um dos termos.  

Mostraremos que a modificação do vocabulário não implica, no pensamento de Sartre, uma 

modificação metodológica ou teórica, mas o contrário: nos revela uma mesma maneira de pensar a 

relação entre o ser humano e o mundo, e a vinculação entre os humanos. 

 

Palavras-chave: Sartre; Fenomenologia; Psicologia.  

 

Eixo temático: V) Aspectos Metodológicos e Pesquisa em Sartre 

Modalidade de trabalho: III) Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 
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FUNDAMENTAÇÃO DE ESCOLHA E DE VALOR NA PSICANÁLISE  DE SARTRE 

 

1
 Claudete Tonioti Rota da Purificação. 

 

Dentro da psicanálise de Sartre, a escolha se faz como opção para a superação do 

inconsciente, ou mesmo para dizer qual o momento em que se escolhe superar o trauma ou lá enraizá-

lo. Sabe-se que há pontos de aproximação entre as psicanálises existencial e empírica, mas em que 

momento elas diferem e em qual intensidade? Este ponto de encontro das psicanálises é guiado pelas 

escolhas agregando uma relação direta com a moral e a ética como parte do processo. 

Fundamentalmente, aqui pretende-se mostrar como a escolha pode trazer nova perspectiva da 

psicanálise sartriana em relação à psicanálise freudiana. 

A escolha se faz pelos valores, mas como estes são construídos? O que os fundamenta dentro 

do projeto existencial que implica na psicanálise sartriana? O ponto de divergência delas está no 

momento onde se decide pelo registro no inconsciente ou pelo enfrentamento como parte do processo 

de cura. 

Em que se fundamenta a escolha, então? A partir desta questão e da obra de Sartre ―O ser e o 

nada‖ é que se buscará precisar como ou onde os fundamentos que sustentam a escolha estão 

estabilizados. É possível que neste ponto tais fundamentos toquem o histórico ou o moral e, é preciso 

tocar visto que o sujeito se constrói em situação. 

E, sabendo que há ―tantas maneiras de existir o prñprio corpo quantos Para-sis existam, 

embora, naturalmente, certas estruturas originárias sejam invariáveis e constituam em cada qual a 

realidade-humana‖ (SARTRE, 2003, p. 562) é que deve-se buscar elucidar o mecanismo de 

engajamento ou desengajamento entre esta ou aquela opção como possível fonte de cura em termos 

psicanalíticos. 

  

Palavras-chave: valor, escolha, inconsciente, psicanálise. 

 

Eixo temático: III  

Modalidade de trabalho: Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 
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A HISTÓRIA HUMANA: UMA HISTÓRIA DA ESCASSEZ 

 

                                                                                      Neide Coelho Boëchat                             

 

 

O trabalho a ser apresentado neste Colóquio tem como objetivo a proposta de uma reflexão sobre um 

tema cuja forma de presença se manifesta como a grande preocupação planetária, a saber: a ameaça 

de escassez dos produtos naturais e a relação dos seres humanos com esta ameaça. Esta questão, hoje 

tão discutida, foi tratada por Jean-Paul Sartre, em sua obra Critique de la raison dialetique, escrita 

durante a segunda metade do século XX e publicada em 1960. Contudo, o que preocupava o filósofo 

naquele momento não era escassez em si mesma, mas sim as diferentes formas de conduta criadas por 

cada indivíduo, em sua singularidade, ao apreender-se diante de uma materialidade significada por 

cada um deles como escassa, ou seja, é enquanto fenômeno e não como um fato que Sartre trata dessa 

questão, empenhando-se, além de tudo, em manter nesta investigação não só os mesmos fundamentos 

ontológicos que sustentavam sua primeira grande obra -  l‟être et le néant – mas também seu 

polêmico pensamento moral, assentado sobre a relatividade dos valores morais criados por cada 

indivíduo em função de cada situação específica. Aprofundando-se neste trabalho, o filósofo 

desenvolve um amplo percurso ao longo da história, levantando pesquisas e registros antropológicos, 

identificando, assim, nas diversas sociedades, movimentos diversos que vão desde o combate à 

escassez até à necessidade contemporânea de preservação deste fenômeno, chegando finalmente à 

conclusão de que reside aí, o ponto de partida para a criação do que ele reconhece como uma moral 

histórica.    

 Palavras- Chaves: escassez, fenômeno, história, moral     

 Eixo temático: Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre 

Modalidade: relato de pesquisa acadêmica.                                                            
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O MÉTODO GENEALÓGICO EM SARTRE:  SOBRE O PRIMEIRO CAPÍTULO DA 

QUARTA PARTE DE “O SER E O NADA” 

 

Marcelo S. Norberto
1
 

 

Trata-se de uma reflexão sobre certos aspectos da noção de ação desenvolvida por Sartre na seção 

―Ser e Fazer: a liberdade‖. A partir do pressuposto de que um estudo da ética impõe uma 

consideração sobre a realização efetiva do homem (rompendo com um antissubstancialismo 

moderno), Sartre empreenderá uma genealogia que distinguirá a noção de autonomia da exigência de 

uma suficiência para ação. Deste modo, Sartre ultrapassará a mera aplicação de uma descrição 

fenomenológica rumo a um novo horizonte capaz de refletir sobre a liberdade: a existência. Este será 

o meio encontrado para desfazer a disputa entre o determinismo e o livre-arbítrio que balizou toda a 

tradição filosófica sobre o tema, propiciando uma discussão alternativa sobre liberdade humana. 

Noções como o de temporalidade, criação e projeto ganham novo sentido para o existencialismo, 

expondo a originalidade do pensamento sartriano.  

 

Palavras-chave: ação, liberdade, temporalidade, genealogia, intenção. 

 

Eixo Temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

 

Modalidade de Trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica. 
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O PAPEL DO OUTRO NA CONSTITUIÇÃO DE SI: O QUE GENET NOS ENSINA? 

 

Helen Aline dos Santos Manhães 

Doutoranda - UFSC 

 

O tema da intersubjetividade ocupa um lugar importante na obra de Sartre, especialmente em sua 

ontologia. No entanto, ele não se erige por si só, mas intimamente relacionado à própria constituição 

do Si e do Ego no campo da subjetividade entendida a partir de noções como negação, nadificação e 

vazio, noções estas que, em termos ontológicos, traduzem o modo de ser do para-si. O homem é, 

original e fundamentalmente, um ser que se volta sobre si e interroga o seu ser, que realiza a reflexão, 

que é consciência (de) si ao mesmo tempo que é consciência do mundo. Mas não só. Há uma camada 

de seu próprio ser que lhe advém do Outro, do olhar do outro e que não depende de si para ser, mas 

pela qual é responsável – o ser-para-outro. Toda relação interpessoal, social é fundada nesta relação 

ontológica entre eu e o outro, entre meu ser-para-si e meu ser-para-outro, o que já indica o quão 

essencial o outro é na constituição de mim mesmo. Quer-se neste escrito abordar a questão do papel 

que o outro exerce na constituição do si do sujeito, a nível ontológico, a partir da perspectiva da 

interiorização do olhar do outro. Para desenvolver este caminho, nos apoiamos na biografia 

psicanalítica-existencial do poeta Jean Genet, escrita pelo próprio Sartre, na qual este busca 

―explicar‖ a vida daquele homem a partir de uma escolha fundamental que ele fez de seu ser. O uso 

desta obra justifica-se pelo modo exemplar como Sartre mostra a presença do outro no âmago do 

próprio eu, tão fortemente interiorizada, que chega a cindir em duas (ou duplicar?) a estrutura 

fundamental do sujeito. Pretendemos mostrar, após a explanação do cenário ontológico, seu reflexo 

no âmbito social, que poderia ser expresso do seguinte modo, sublinhando as palavras do filósofo 

francês: ―a sociedade fabrica seus monstros‖. 

 

Palavras-chave: intersubjetividade; sujeito; Outro; Eu. 

Eixo temático: ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: revisão de literatura ou elaboração teórico-conceitual. 
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ESCOLHA ORIGINAL E LIBERDADE: SARTRE E A ÉTICA DO PORVIR 

 

2
Luciano Donizetti da Silva  

 

 

A ética do porvir é um possível humano, mas ela também se perde em meio ao atulhamento 

metafísico, conforme atesta Heidegger; no caso de Sartre o que foi encoberto não foi apenas a 

possibilidade da pergunta sobre o sentido do ser-em-geral: para ele a metafísica sequestrou a 

liberdade humana e, com o apoio das ciências da alma e das ciências sociais (fundadas 

metafisicamente) – da ciência como um todo – faz acreditar que o homem é fruto de seu meio, donde 

seus arroubos de liberdade sejam meros resultados da oposição de estruturas internas contraditas por 

ordens externas. Nietzsche e, antes dele, Schopenhauer, fizeram ver que há uma vontade (ou vontade 

de potência) cega e irracional que move as ações individuais e, dessas, resultaria o mundo humano; a 

ontologia de Sartre revela que essa força, até então desconhecida, é a liberdade mesma. A liberdade 

sartriana cumpre o mesmo papel dessa vontade, porém, a efetivação da liberdade enquanto projeto 

nasce de uma escolha: a escolha original de ser, que se dá no acontecimento absoluto. Essa 

possibilidade investigativa humana (todos os possíveis são humanos) abre todo um novo horizonte 

para explicar o fenômeno homem-no-mundo a partir da ótica da liberdade, e permitirá a Sartre 

rivalizar com toda filosofia determinista (Marx, e não somente aquelas de Nietzsche ou 

Schopenhauer, e seu continuador, Freud), que busque prescindir da experiência fenomenológica do 

mundo ou que, com vistas à verdade e seja por qual artifício for (epoché, dúvida hiperbólica etc.), 

tente discursar sobre o mundo ou o homem separadamente – ou, que secundarize a situação mundano 

concreta. Essa é, em suma, a razão que impede que a ética do porvir possa, sequer, ser vislumbrada. 

Palavras-chave: Ética; Escolha Original; Liberdade. 

 

 

 

 

Eixo temático: Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: não se aplica.  

 

  

                                                   
2
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“DEVER-SER”, “FALTA DE SER”, “IDEAL DE SER”: A “DIALÉTICA DA LIBERDADE” 

E O HOMEM COMO “DESTINO DE ESPÉCIE” 

1
 Carlos Eduardo Ortolani Prado de Moura 

 

 

Pretende-se aqui defender o ―Eu‖ como um contemporâneo do Mundo, de maneira que o existir se dê 

por um ser (para-si) que está condenado a estabelecer uma relação com o ser para, a partir dela, 

manifestar-se de algum modo na realidade: é o ―dever-ser‖, sob o pano de fundo da ―falta de ser‖, à 

luz de um ―ideal de ser‖ (o que permitirá compreender a realidade diaspñrica da condição humana). 

Pretende-se, com isso, se pensar no ―drama‖ da construção da subjetividade sob a ―primazia do 

cogito‖ (como espontaneidade, totalidade inacabada e incompletude). O fenômeno humano, por 

consequência, se dará pela relação do ―para-si-desejo‖ (condenado ao ―desejo-de-satisfação‖ com a 

―coisa-desejada‖), de maneira que o mundo perca sua ―inocência‖ para tornar-se ―matéria-a-

satisfazer-o-desejo‖ (é a constituição, como se verá, de uma ―dialética da liberdade‖). 

É neste ―jogo‖ entre o ―ser-para-si-desejo‖ e o ―ser-para-si-saciedade‖ que a liberdade se manifestará 

no seio da necessidade como sendo a manifestação da consciência enquanto ―Ego‖ (―Eu‖) – é a 

relação da liberdade com as estruturas historicamente produzidas da realidade (relação 

―temporalidade original-temporalidade objetiva‖). A ipseidade, deste modo, remeterá a um ―projeto 

de si‖ que, embora desvele uma ―subjetividade objetivada‖, jamais se dará por ―conteúdos a priori‖ (o 

―fracasso‖ é condição do fenômeno humano e do prñprio mundo humanizado) – afinal, a realidade do 

para-si é ―interrogativa‖. Por fim, trabalhar-se-á a ideia do ―desejo de ser‖ sob o fundamento do 

homem enquanto ―negatividade‖ e ―criação‖ e do mundo como ―matéria socializada‖, de forma que o 

campo social, pelo qual o sujeito se produz, remeta, ao mesmo tempo, a uma ―sociedade de controle‖ 

(o homem como ―Destino de espécie‖) e ao indivìduo como transcendência e fonte do Bem e do todo 

Mal (todas as determinações que pesam sobre ele serão apreendidas como condição e possibilidade 

da praxis). 

Palavras-chave: relação Eu-Mundo; construção da subjetividade; Cultura e Desumanização 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

1
Pesquisador; Pós-Doutorando; FFCLRP-USP; cemoura73@gmail.com. 

 

 

  



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 25 

CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO DE SARTRE PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO 

DO PSICÓLOGO NA MEDIAÇÃO COM GRUPOS 

 
1
Sylvia Mara Pires de Freitas 

2.
 Lucia Cecilia da Silva 

 

Propõe-se apresentar o percurso, análises e desfechos de pesquisa de doutorado, que versa sobre as 

contribuições do pensamento de Sartre à Psicologia de Grupos. No tocante ao percurso, recorreu-se 

ao método progressivo-regressivo com a finalidade de buscar na unidade das obras deste autor os 

aportes para o psicólogo compreender a biografia de grupos e realizar a mediação grupal. As análises 

desvelam, não somente a necessidade de se apreender os pontos de intersecção no enredamento das 

relações dos membros do grupo entre si e destes com o campo sociomaterial, mas também a de 

entender a moralidade da função social do psicólogo nas condições de especialista e de intelectual. 

Ressalta-se a importância de que a atitude compreensiva e o pensamento dialético sejam trabalhados 

na formação de psicólogos, de modo a possibilitar atingirem a consciência crítica do lugar que 

ocupam na sociedade e de quais demandas buscam atender com seu trabalho. Os desfechos da 

pesquisa mostram que a compreensão da biografia de grupos pode ser realizada pelo método 

progressivo-regressivo, considerando-se que o grupo tem ―data de nascimento‖ quando se forma para 

superar situações objetivas. No tocante a mediação grupal, constata-se que o psicólogo é um terceiro 

mediador da reciprocidade dos membros do grupo, da mesma forma que sua relação com o grupo é 

mediada por esses, como terceiros, e por outros que não fazem parte do grupo. À vista disto, a 

mediação deve ser concebida como práxis e não como uma técnica inerte dissociada da ação concreta. 

Pela mediação, por conseguinte, o psicólogo poderá viabilizar a compreensão intraperceptiva do 

grupo ou ajuntar as pessoas como instrumentos que realizam fins alheios. Por fim, enquanto na 

Psicologia clínica, o psicólogo auxilia o sujeito a desvelar seu projeto de ser; na dimensão dos grupos 

será o projeto dos membros do grupo enquanto grupo a ser desvelado.   

 

Palavras-chave: Existencialismo. Intersubjetividade. Sociabilidade. Mediação. Grupo. 

 

Eixo temático: IV – Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela teoria. 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica. 
_______________________________________________________ 

 Psicóloga; Doutora em Psicologia; Universidade Estadual de Maringá-PR; Docente; sylviamara@gmail.com 
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A PSICOTERAPIA EXISTENCIALISTA COMO MEDIAÇÃO PARA A REINVENÇÃO DE 

BIOGRAFIAS PESSOAIS E GRUPAIS 

1
 Zuleica Pretto 

 

Propõe-se uma reflexão sobre a psicologia clinica existencialista, baseada em Jean-Paul Sartre e 

também na obra de Simone de Beauvoir. Nessa perspectiva, a psicoterapia pode ser entendida como 

um espaço de mediação para novos campos de possibilidades nas histórias de vida pessoais e dos 

grupos. Isso porque o objetivo central do trabalho psicoterapêutico é o de promover a  construção de 

protagonismo das pessoas atendidas frente a sua própria história, na medida em que ocorre a 

compreensão crítica de impasses, da história passada e do futuro desejado. Para que tal mediação seja 

possível faz-se necessário ao profissional considerar aspectos como: a  função da reflexão crítica no 

processo psicoterapêutico; compreender a liberdade como condição de superação das complicações 

psicológicas; a importância do domínio do método fenomenológico e dialético; tomar o método 

biográfico como recurso psicoterapêutico que busca legitimar a diversidade e as diferenças de 

experiências subjetivas; discutir temáticas contemporâneas presentes nos processos psicoterápicos e 

suas características plurais; reconhecer a complexidade histórica que envolve a psicologia clínica, 

demarcando-a como um campo interdisciplinar, de saber e de poder, que deve tomar o testemunho do 

sujeito atendido como definitiva. 

Palavras-chave:Biografias pessoais e de grupos; psicoterapia; psicologia existencialista. 

Eixo temático: IV 

Modalidade de trabalho: III 

1
 Psicóloga; Doutora em Psicologia; Universidade do Sul de Santa Catarina; Docente; zuleicapretto@yahoo.com.br. 
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SARTRE E O DUPLO PERCURSO DE ANÁLISE DA REALIDADE HUMANA: 

PSICANÁLISE EXISTENCIAL E MÉTODO PROGRESSIVO-REGRESSIVO 

  

1
 Marivania Cristina Bocca; 

2
 Claudinei Aparecido de Freitas da Silva; 

3
 Daniela Ribeiro Schneider. 

 

Sartre ao longo de sua produção, elabora duas perspectivas metodológicas concêntricas no 

tocante à compreensão da realidade humana: a psicanálise existencial e o método progressivo-

regressivo. Essa dupla caracterização serve de suporte teórico-metodológico para uma práxis 

psicológica e psicopatológica. Nessa direção, quais as diversas etapas percorridas pelo filósofo no 

sentido de dar vazão a esse programa? Ora, elas podem ser reconstituídas da seguinte forma: (1) 

primeiramente, pelo seu pensamento pré-berlinense, cujas bases estão pautadas nas teses: (a) da 

contingência, que remonta ao ano de 1924; (b) de um mundo de sentido, que se opõe ao mundo 

desencantado da ciência, bem como dos obstáculos das filosofias idealistas; (c) da descoberta sobre a 

fenomenologia, buscando o significado de objetos e de seres no regime das aparências; (2) depois, 

pela fenomenologia propriamente dita, a qual propiciou, uma expansão do pensamento pré-berlinense 

sob a égide da busca por elementos concretos; (3) e mais tarde, o surgimento de sua psicanálise 

existencial – método fenomenológico de investigação e compreensão da experiência psicológica, que 

tem como ponto de referência, a psicanálise freudiana e, por último, (4) o método progressivo-

regressivo, inspirado diretamente na leitura marxista de Henri Lefebvre, o qual busca compreender a 

condição humana mediante o reconhecimento de um sujeito universal/singular que se constitui e é 

constituído nas relações, em um movimento dialético. Em suma, o que Sartre faz, em seu programa 

de investigação é explicitar o fundamento ontológico da realidade humana, que se dá na dialética 

entre a dimensão da objetividade (Ser) e da subjetividade (Nada). A ideia sartriana é, portanto, propor 

uma desfamiliarização da visão coisificada do sujeito, seja pelo determinismo biologicista ou pelo 

determinismo psíquico. Por isso, a importância da contingência, que se coloca como a dimensão da 

objetividade, o contexto material e social que envolve cada situação humana e na qual, o sujeito terá 

que escolher!  

 

Palavras-chave: fenomenologia; contingência; psicanálise existencial; método progressivo-

regressivo.   

Eixo temático: Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual.  
 

1 
Psicóloga. Mestre em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC/RS. Especialista em Psicologia Fenomenológico-

Existencial pela UNIPAR/Umuarama/PR. Especialista em Psicologia Existencialista Sartriana pela 

UNISUL/Florianópolis/SC. Doutoranda em Filosofia pelo Programa de Pós-graduação de Filosofia da Universidade do 

Oeste do Paraná - UNIOESTE/Toledo/PR, sob a orientação do Prof. Dr. Claudinei Aparecido de Freitas da Silva 

(UNIOESTE) e coorientação da Profª Drª Daniela Ribeiro Schneider (UFSC). boccamc@gmail.com  
2 

Professor dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação (Stricto Sensu) em Filosofia da UNIOESTE – Campus Toledo 

com Estágio Pós-Doutoral pela Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne (2011/2012). Filosofia Moderna e 

Contemporânea da UNIOESTE‖ (Cascavel, PR, Edunioeste, 2016), Endereço para contato: Rua da Faculdade, 645 – CEP: 

85903.000 – Toledo (PR). Fone: (45) 3379 7127. E-mail: cafsilva@uol.com.br  
3
 Psicóloga, Mestre em Educação, Doutora em Psicologia Clínica, Pós-Doutora em Prevenção. Professora Titular do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina.   
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ESTUDOS (AUTO)BIOGRÁFICOS SARTREANOS 

1
 Fábio Machado Pinto 

 

―Les Mots‖ foi publicado no inverno de 1964, ano que foi escolhida para o Nobel de literatura, 

distinção recusada pelo autor: ―Sñ tenho relação com o meu público‖. Poderia ter sido a derradeira 

obra de Sartre: radiografia de uma existência dedicada fundamentalmente escrever. Um acerto de 

conta com o seu passado. Anos depois, surpreenderia novamente com o primeiro volume de 

―Flaubert: L‘idiot de famille‖. Nestes estudos (auto) biográficos, como em ―Saint Genet‖ (1952), 

encontramos os fundamentos para uma teoria da personalidade, da infância a velhice, passando pelas 

noções de Projeto e Desejo de ser, além do método progressivo-regressivo. Encontramos, nestas 

obras, a infância em situação e toda uma teoria filosófica da liberdade. A ontologia fenomenológica, a 

antropologia filosófica e a psicologia científica que fizeram vetos à produção técnica sartreana, 

unificando-a por dentro desde ―la transcendence de l‘ego‖ aparecido em 1933, estavam contempladas 

já com exaurências, pela ―Critique de la raison dialétique‖ lançada em 1960, trazendo questão de 

método para introdução. Sabemos que as pesquisas e os primeiros esboços remontam a 1953 e, 

portanto, o trabalho estendeu-se por dez anos, despontando prioridade com os outros 

empreendimentos intelectuais alentados, como também, com a militância política característica do 

cotidiano do autor, desde 1945, como o seu ―L‘existencialisme est un humanisme‖, ao lado de tantas 

outras coisas. Porém, estamos convencidos de que , mesmo retirada essas circunstâncias à presença 

da obra ―Les mots‖ jamais poderia ser levada a conclusão rigorosa, como efetivamente foi, antes de 

―La critique de la raison dialétique‖; uma vez que somente nesta Sartre finaliza seus estudos para uma 

Psicologia Existencialista Científica, com vistas a substituição da psicologia empoeirada que se 

ensinava na Sorbonne por volta dos anos vinte do século passado, sob a regência de Leon Brounviet 

et Henri Bergson. A antropologia filosófica, a teoria da constituição e dinâmica interna dos grupos 

humanos, bem como o processo dialético contínuo que submete os mesmos a totalizações, 

destotalizações, retotalizações progressivas, aparecem como as luzes indescartáveis que iluminam a 

elaboração teñrica de ―Les Mots‖. A concepção marxista do homem que se faz fazendo a histñria e 

vice-versa está presente de maneira inequívoca, e é no horizonte do materialismo histórico que a 

autobiografia se desenha. Mas, não se pode atribuir isso a um propalado segundo Sartre que tentasse 

conciliar no plano político as pretensões do marxismo e do existencialismo; encharcando a obra por 

interesses de circunstâncias: no domínio das produções técnicas sartreanas jamais encontramos 

concessões a esse preço ou título. A compreensão dialética da personalidade humana que salta de 

―Les Mots‖, dispensando a crença metafìsica da natureza, já estava preconizada desde havia trinta 

anos; ao final de ―La transcendence de l‘ego‖. 

 

Palavras-chave: Método Biográfico; Antropologia Filosófica; Autobiografia 
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Educador Físico; Doutor; Professor do Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de Santa 
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DA CONSCIÊNCIA IRREFLETIDA AO VIVIDO: O PAPEL DA ESPONTANEIDADE NA 

PSICOPATOLOGIA E NA CLÍNICA SARTRIANA  

Daniela Ribeiro Schneider  

 

A consciência irrefletida, definida por Sartre como de primeiro grau, não-posicional-de-si, descrita 

em sua primeira obra técnica ―A Transcendência do Ego‖, de 1936, tece um fio condutor até a noção 

de vivido (vécu), como aparece em sua última obra ―O Idiota da Famìlia‖, de 1971, através da noção 

de espontaneidade. A consciência irrefletida deve ser considerada autônoma, diz o existencialista, 

sendo aquela que se constitui e se faz experimentar sob ação da força dos objetos, ou seja, pelo 

mergulho no mundo concreto, sendo por ele afetada.  É, por sua vez, esta consciência irrefletida que 

torna possível a ocorrência da consciência reflexionante, que toma como objeto às consciências 

anteriores. Por isso mesmo, Sartre afirma que há um cogito pré-reflexivo que antecede ao cogito 

reflexivo, sendo este resultante de uma operação de segundo grau.  O cogito irrefletido é 

compreendido, assim, como um fato psíquico, enquanto consciência (de) si.  Por outro lado, em sua 

última obra, Sartre desenvolve o conceito de vivido (vécu), descrevendo-o como sendo a via de 

compreensão de si mesmo, sem que isso indique um conhecimento, uma consciência tética. Vemos 

aqui uma redefinição do velho conceito de irrefletido. É precisamente este vivido, não-posicional, 

espontâneo, que define os contornos da dialética da vida psíquica. Da mesma forma, é ele que se põe 

como condição de possibilidade do sofrimento psíquico em seus diferentes matizes. Por isso, a 

psicopatologia deve ter como fio condutor o vivido.  A clínica existencialista, enquanto clínica de 

situações concretas, almeja, portanto, a intervenção nessa experiência espontânea. Deve descer, 

assim, à dimensão da experimentação psicofísica (moi), na qual o sujeito vive a intensidade de sua 

história e de seu projeto de ser, defrontando-se com ―seus suores e suas dores‖. A metodologia desta 

clínica passa, portanto, por inventariar a dimensão do vivido, ao tornar compreensível, aquilo que é 

experimentado pelo sujeito como incompreensível. 

 

Palavras-Chave: Espontaneidade, vivido, psicopatologia, clínica existencialista 

Eixo temático: IV – Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela teoria sartriana.  

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

Psicóloga, Doutora em Psicologia Clínica, Professora da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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DESLOCAMENTOS IDENTITÁRIOS: A FILOSOFIA DE SARTRE FACE À SERIEDADE 

NORMATIVA DOS PAPÉIS SOCIAIS 
 

Fernanda Alt  

 

Há diferentes caminhos possíveis de investigação do pensamento de Sartre como potência de crítica 

social. Neste trabalho, pretendemos mostrar de que modo as bases ontológicas apresentadas em O Ser 

e o Nada permitem a realização de uma destas vias críticas, na medida em que fornecem uma 

concepção de sujeito não identitário, colocando em questão os lugares fixos estabelecidos por certa 

arrumação social normativa. Através do conceito desenvolvido pelo autor de ―espìrito de seriedade‖, 

veremos como a noção de identidade pode ser compreendida como uma forma de ―lugar‖, cuja 

fixidez revela-se finalmente normativa, mascarando a condição de liberdade ontológica dos sujeitos. 

Neste sentido, temos como objetivo investigar, por um lado, como a ideia de ―deslocamento‖ de tais 

lugares revela esta condição de liberdade ontológica, ao mesmo tempo em busca-se esclarecer de que 

maneira tal revelação apresenta uma via importante de contestação social do que chamamos aqui de 

―seriedade normativa‖. Por fim, veremos de que modo o que Sartre entende como ―liberdade em 

situação‖ pode ser compreendido, por esta via, como um tipo de engajamento não identitário dos 

sujeitos no mundo, de forma a questionar a ordem normativa, embora sem perder de vista o quanto 

tais papéis ―assombram‖ como ―irrealizáveis‖ cada existência singular em seu modo de ser social.  

 

Palavras-chave: Identidade; deslocamento; irrealizáveis; seriedade normativa; liberdade ontológica.  

 

 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

______________________________________ 

Psicóloga; Pós-doutoranda UFSCar/FAPESP; fernandaalt@gmail.com. 
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A ANGÚSTIA NA ESQUIZOFRENIA
3
 

 

Georges Daniel Janja Bloc Boris 

                                     Lucas Bloc 

         Virginia Moreira 

         Victor Monteiro Leite 

 

RESUMO 

Etimologicamente, o termo angústia provém do grego antigo agkô ou angchö, cujo significado é 

apertar ou estrangular. Em latim, passou ao verbo ango, com o mesmo sentido de aperto físico literal 

ou corporal, do qual surge, por exemplo, a expressão angina, mas, igualmente, de forma figurada, um 

―aperto‖ provocado por tormento, inquietação, ansiedade (anxius) etc. O Dictionnaire Larousse (s.d.) 

define angústia como ―grande inquietude, ansiedade profunda nascida do sentimento de uma ameaça 

iminente, mas vaga‖. De acordo com Mesquita e Duarte (s.d.), a angústia é um estado psicolñgico de 

inquietude e de temor incerto, ou seja, sem objeto aparentemente determinado e que pode ser 

acompanhado de manifestações somáticas, tais como a constrição do peito ou da laringe (por 

exemplo, a sensação de ter um nó na garganta ou um corpo estranho na faringe). Na primeira metade 

do século XIX, Kierkegaard já punha em evidência a angústia como um motor da existência humana, 

tendo sido discutida por diversos outros pensadores, como Freud, Heidegger e Sartre. Freud, no início 

do século XX, considerou que o recalque causava a angústia, mas, num segundo momento, ao 

contrário, atribuiu à angústia o caráter de um afeto anterior e causador do recalque, enquanto 

Kierkegaard, para descrever a angústia, mais do que associá-la à culpa, a caracterizou contra a 

liberdade. Por sua vez, Heidegger, que sofreu influência profunda de Kierkegaard, atribuiu à angústia 

a captação do nada. Este artigo tem por objetivo discutir a angústia no vivido esquizofrênico segundo 

o ponto de vista de Sartre. Partimos da compreensão de que a angústia é o sentimento que predomina 

na existência humana, ainda mais na psicose, e principalmente entre os esquizofrênicos. Assim, as 

discussões sobre a angústia desenvolvidas por Sartre podem contribuir para elucidar este fenômeno. 

Palavras-chave: angústia; esquizofrenia; psicopatologia fenomenológica; fenomenologia existencial; 

Jean-Paul Sartre. 
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 Uma versão reduzida deste artigo foi apresentada por Georges Boris no Colloque Franco-Brésilien de 

Phénoménologie Clinique, em 15 de maio de 2018, na Université Paris Diderot – Paris VII. Este artigo 
traduzido para o português é também um produto do Projeto 2638, financiado pela UNIFOR – Edital 30/2017. 
Esta versão definitiva deve ser publicada, em francês, na Revue du Cercle Herméneutique, em 2018. 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 32 

 

SESSÕES COORDENADAS 

1.1. EU SOU MEU CORPO: A UNIDADE DA CONSCIENCIA EM SARTRE  

 

 Tiago Soares dos Santos
4
; 

Claudinei Aparecido de Freitas da Silva
5
; 

Reginaldo César Pinheiro
6
; 

 

O presente trabalho tem por objetivo abordar criticamente a união entre consciência e corpo sob a 

perspectiva de Jean-Paul Sartre, a partir de O Ser e o Nada; bem como demonstrar como estão 

ontologicamente imbricados em seu pensamento. O problema que se coloca é que a tradição 

considera a dualidade corpo e consciência. Sartre rompe com a tradição, pois considera que o que se 

vê não é o próprio corpo, mas o do outro em uma relação recíproca de olhares. É por meio do corpo 

que se efetivam os projetos e a intencionalidade se faz presente. Sem corpo, não há liberdade. A 

corporalidade se integra como estrutura ontológica originária e unitária do Para-si. Não existe uma 

consciência habitante do corpo, visto que consciência e corpo coincidem entre si. Existe um ser, o 

humano, constituinte da realidade, este é uma unidade integrada indivisa e estruturada em corpo e 

consciência. A estrutura corporal é o meio necessário em que o ser do humano se manifesta no 

mundo. É do seio do mundo que o Para-si aparece e separa originariamente dele, descomprimindo-se 

da totalidade do ser. O tornar-se realidade exige do Para-si, gratuitamente, posicionamento no e com 

o mundo. Tal constituição apresenta o humano e o mundo como estruturas que aparecem de modo 

relacional. Isto é o mesmo que dizer que ambos são desnecessários, relativos e dependentes. É do seio 

do mundo que o humano surge. É por as coisas do mundo distantes do humano, fazendo-as aparecer, 

tornando-as fenômeno. Ao fazê-las aparecer diante e, ao mesmo tempo, distante do humano, ambos 

aparecem. Espera-se, à guisa de resultados, que seja possível compreender que quando o mundo não 

aparece, o humano também deixa de aparecer e, por essa razão, é que o humano e mundo não são 

necessários, pois um necessita do outro para existir.  

 

Palavras-chave: Consciência; Humano; Liberdade; Corpo; Mundo. 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

 

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica.  
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1.2. . CONTRASTE ÉTICO ENTRE SARTRE E 

HEIDEGGER: HUMANISMO E ANTI-HUMANISMO  

 

7
Isadora Franco Felício dos Santos  

 

 

Jean-Paul Sartre, filñsofo francês existencialista, na sua conferência ―Existencialismo é um 

humanismo‖ de 1945, defende um tipo de humanismo que, segundo ele, parte do existencialismo e 

está em consonância com a sua perspectiva ética do quesito da responsabilidade. Nesse texto, Sartre 

também expõe as principais teses do existencialismo e responde críticas cristãs e marxistas. Martin 

Heidegger, responde a essa conferência com uma carta intitulada ―Sobre o humanismo‖, na qual se 

posiciona como anti-humanista. A mesma corrente filosófica abrange dois autores com engajamentos 

políticos opostos e diferentes perspectivas sobre o papel do homem na sociedade. O autor francês 

afirma que mesmo que sua filosofia tenha como ponto de partida o subjetivo, não a torna distanciada 

da luta, pois a liberdade demonstra-se no plano de ação, de modo que a ação do sujeito engendra uma 

responsabilidade ética para com todos os homens. Heidegger considera que a filosofia deva antes 

responder à pergunta que ele considera fundamental, a pergunta pelo ser, do que criar e defender 

conceitos de humanismo. Segundo o autor, nada adiantará defender um humanismo, no qual vem do 

latim “humannitas”, que significa homem, sem ter a experiência mais originária do homem, que 

segundo a filosofia heideggeriana, tem de abarca o ser. Portanto, o ser é o princípio de tudo. Sartre 

tem o desejo de se engajar na transformação da sociedade, enquanto Heidegger prioriza a 

contemplação e a descoberta do princípio de tudo. Como uma linha filosófica implica em tão 

diferentes posicionamentos? O objetivo desse trabalho é responder essa questão. 

Palavras-chave: Humanismo; Ética; Existencialismo; Ser; Engajamento. 

 

 

Eixo temático: Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica.  
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1.3. O PROBLEMA DO SOLIPSISMO NA OBRA A TRANSCENDÊNCIA DO EGO DE JEAN-

PAUL SARTRE 

 

8
Fabrício Rodrigues Pizelli 

 

Pretende-se analisar, nesse trabalho, em que medida a fenomenologia de Jean-Paul Sartre escapa ao 

problema do solipsismo. Para isso, consultaremos o texto de juventude A Transcendência do Ego, 

publicado em 1936. Objetiva-se investigar o modo como ele aborda a relação da consciência 

intencional com os objetos transcendentes, assumindo a consciência como ―campo transcendental‖ 

pré-subjetivo e rejeitando o ―Eu‖ como imanente à consciência, mas, ao contrário, pensando-o 

também como transcendente, tal como os demais objetos mundanos. Nessa primeira obra, Sartre, ao 

fazer uso da noção de ―consciência intencional‖ de Husserl, concebe a consciência como ―consciência 

de alguma coisa‖ e, conjuntamente, consciência de si mesma. Com isso, recusará todo e qualquer 

conteúdo no interior da consciência. Nem mesmo o ―Eu‖ pode ser assimilado como imanente à 

consciência. Com essa abordagem, Sartre escapa ao realismo absoluto, que deduz a consciência da 

matéria, do fisiológico; e o idealismo absoluto, que deduz a matéria da consciência, reduzindo-a à 

representação da consciência. Desse modo, a única concepção capaz de escapar ao problema do 

solipsismo, segundo Sartre, é a teoria segundo qual o Ego é um objeto transcendente, pois, se o Ego 

for uma estrutura imanente da consciência, seria possível que a existência dos fenômenos e de outros 

―Eus‖ fossem derivadas desse Ego imanente. Com isso, pretende-se verificar em que medida há uma 

superação deste problema clássico da tradição filosófica: o problema do solipsismo.  

Palavras-chave: Solipsismo; Transcendência; Ego; Intencionalidade; Fenomenologia.  

 

Eixo temático: Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica 
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1.4. A INFLUÊNCIA DE HUSSERL NO CONCEITO DE IMAGINAÇÃO DE SARTRE 

 

Dra. Vanessa Furtado Fontana 

Docente na UNIOESTE\Francisco Beltrão 
 

Palavras chaves: Fenomenologia, imaginação, consciência  

 

A obra ―A imaginação‖ não deixa duvidas da grande influência da fenomenologia de Husserl na 

filosofia de Sartre. Nesta obra Sartre apresenta a inovação de Husserl quanto ao conceito de 

imaginação em oposição à concepção da psicologia e da tradição filosófica. A chave para nova 

interpretação da imaginação é a intencionalidade da consciência. A imaginação e a percepção são 

modos diferentes de intencionalidade, modos diferentes de consciência. Para compreender a 

irrealidade da imagem como característica do correlato intencional fenomenológico da imaginação, é 

preciso se desvencilhar da metafisica ingênua da imagem. A imaginação proporciona uma existência 

não real da imagem, como diz Sartre, o objeto não existe de fato, existe em imagem. Ele cita a obra 

Ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica publicada no ano de 1913 por 

Husserl, contudo Husserl possui um volume específico sobre a imaginação, que pode ser traduzido 

por: ―Fantasia, consciência de imagem e memñria. Trata-se do volume XXIII da husserliana, do qual 

Sartre não teve contato pois foi editado 1980. No texto ele diz que Husserl aborda a questão apenas 

de passagem. Ele retoma o exemplo do centauro dado por Husserl em ―Idéias I‖. Segundo Sartre, 

Husserl restitui ao centauro sua transcendência no seio mesmo de seu nada. Isso significa que a 

imaginação é uma erlebnis de invenção, uma consciência intencional de criação e não apenas de 

cópia fraca da realidade como queria a tradição filosófica.  

 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade do trabalho: I – Relato de pesquisa acadêmica  
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1.5. ESTRUTURAS DA LIBERDADE: O CONCEITO DE OUTRO NA FENOMENOLOGIA 

SARTRIANA 

 

9
Josieli Aparecida Opalchuka 

 

 

A liberdade segundo a fenomenologia existencial proposta por Sartre é situada, ou seja, está dada 

diante de algumas coisas que, como vimos, pode ser denominada facticidade. Essa situação é 

composta por algumas estruturas, apontadas pelo, no capítulo 1 da quarta parte de O Ser e o Nada, 

como: a) Meu lugar; b) Meu passado; c) Meus arredores; d) Meu próximo; e) Minha morte. De 

maneira sintética, o para-si é caracterizado como este ser-em-situação, e estes cinco itens supracitados 

revelam a situação na qual o para-si está lançado de maneira irremediável e terá que se construir, 

fazer-se, até o momento de sua morte. Neste artigo, analisaremos a estrutura da situação que diz 

respeito ao ― meu prñximo‖, evidenciando a questão da alteridade. O ―prñximo‖ se define, na 

filosofia sartriana como o Outro. De certo modo, o Outro pode surgir para nós como algo que aponta 

um limite de nossa liberdade, visto que é diferente do em-si que se apresentava anteriormente. Por um 

lado, é indispensável na existência de um homem, pois a significação das coisas do mundo, das 

técnicas, da linguagem, dos costumes, ou seja, tudo que diz respeito à uma cultura, já foi criado 

anteriormente à nossa existência, e nos é passado por um Outro, que nos faz tomar conhecimento, 

interiorizar e dar um novo significado àquela ação. Já por outro lado, é tomado como um obstáculo à 

liberdade, uma vez que olhar do Outro objetifica, faz com que um homem se aperceba de certas 

determinações ou atributos da facticidade que ele mesmo não escolheu. Além disso, o Outro nos 

oferece um conhecimento sobre nós mesmo que nos escapa e que nunca teremos acesso, desta forma 

nos apresentamos enquanto ser-Para-Outro. 

  

Palavras-chave: Liberdade; Outro; Existência; 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

  

                                                   
9 Mestranda em Filosofia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná; E-mail: josy_aop@hotmail.com. 
 

mailto:josy_aop@hotmail.com


ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 37 

 

 

1.6. SENTIDO E REPRESENTAÇÃO EM SARTRE 

 

Gabriel Gurae Guedes Paes (doutorando. PPGFIL-UFSCar) 

 

No Tratactus, Wittgenstein define o sentido proposicional como ―o que ocorre se a 

proposição for verdadeira‖. O que possui sentido é a proposição que pode ser verdadeira ou falsa. E 

para ser verdadeira ou falsa, a proposição deve referir-se a um estado de coisas que pode ou não 

ocorrer. Já no Ser e o nada de Sartre, o sentido não se origina na linguagem e não precisa ser 

verificado, mas é vivido ―em situação‖ de modo imediato. O sentido não se fecha em um “estado de 

coisas” presentes que compõe, por exemplo, o café em que espero Pierre, pois o café presente 

aparece como ausência de Pierre. Ou seja, o que ocorre ganha sentido em função do que não ocorre 

em um ―estado de coisas‖. Na situação da espera a consciência, como para-si, se lança para o futuro 

que (ainda) não é. Além disso, só para dar um exemplo, alguém que esperasse Pierre junto comigo 

poderia captar a angustia da espera que ―se mostra‖ no tom da minha voz, mas não na forma 

puramente lógica da proposição. A mera proposição isolada do contexto não apresenta todo a riqueza 

da situação. O próprio Wittgenstein reconhecerá nas Insvestigações que o sentido não depende apenas 

das condições de verdade, mas do contexto e do uso da linguagem cujas regras estão implícitas na 

vida cotidiana. Nosso objetivo é pensar uma concepção de ―sentido situacional‖ que extrapola a 

forma proposicional e que pela descrição fenomenolñgica nos ―mostra‖ estruturas ontolñgicas 

intrínsecas do cotidiano. Ligado ao projeto, o sentido não é fechado, mas está por se constituir na 

indeterminação das situações concretas. 

 

Palavras chave: Sartre, linguagem, ontologia, fenomenologia. 

Eixo Temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de Trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica 
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1.7. A CRÍTICA DE MERLEAU-PONTY À DUALIDADE DA ONTOLOGIA 

FENOMENOLÓGICA DE SARTRE 

 

10Adelar Conceição. 

 

A ontologia do ser ―bruto‖ ou ―selvagem‖ projetada por Merleau-Ponty em O visível e o invisível 

(1964) promove uma reconsideração relativa a algumas teses expressas anteriormente pelo próprio 

autor. Entre elas notadamente noções partilhadas pela ontologia fenomenológica de Sartre como a de 

um cogito ―pré-teñrico‖ anterior ao cogito cartesiano, expresso já na Fenomenologia da percepção 

(1945). Dentro do programa ontológico de Ponty o autor se questiona se esse ponto de partida, ainda 

que concebido numa esfera da consciência irrefletida, não guarda ainda elementos de uma 

subjetividade pressuposta na dualidade sujeito-objeto. Assim, embora elogie a ―filosofia da 

negatividade‖ de Sartre por ser um avanço frente as ―filosofias da representação‖, censura este por 

manter, e ao fim, acentuar a dualidade entre o para-si e o em-si expressa na ontologia fenomenológica 

de O ser e o nada (1943). Esta ontologia permaneceria caudatária da tradição na medida em que 

ainda que reivindique o campo pré-objetivo toma um ponto de partida reflexivo na medida em que 

permanece preso as categorias e aos esquemas da filosofia da consciência. O solo pré-teórico que a 

essa ontologia busca alcançar deve ser para Merleau-Ponty na verdade o ponto de partida. A 

diferença ―programática‖ dos projetos residiriam precisamente em que conforme Merleau-Ponty 

aponta o seu ―ponto de partida está onde Sartre tem o seu ponto de chegada‖. O objetivo desse 

trabalho é avaliar até que ponto essa crìtica ao ponto de partida ―subjetivo‖ e à dualidade da ontologia 

sartriana deve pressupor uma superação, ou uma posição ―aquém‖, da filosofia da consciência, como 

parece reivindicar Merleau-Ponty. Por fim, se procura verificar se ao cabo, embora o ponto de partida 

teórico e metodológico diverso, ambas as ontologias deve ser vistas como projetos antagônicas ou em 

alguma medida complementares. 

 

Palavras-chave: fenomenologia existencial; ontologia fenomenológica; ontologia do ser sensível. 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual. 
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1.8. LIBERDADE EM SARTRE E SALANSKIS 

 

1
 Ana Gabriela Colantoni; 

 

 

Esse trabalho tem como objeto a comparação do conceito de liberdade entre Sartre e Salanskis. A 

hipótese é que ambas as teorias possuem mais semelhanças do que Salanskis afirma. Em seu livro 

―Partages du sens‖, Salanskis desenvolveu uma teoria ethanalìtica que critica autores que sustentam 

uma liberdade desordenada, contingente, que desconsideram as exigências dos territórios dos sentidos 

que tensionam e modificam nossa experiência. Em outras palavras, Salanskis afirma a existência de 

pressupostos enquanto imperativos que estão presentes desde nosso nascimento. Dessa maneira, ele 

critica alguns filósofos, inclusive Sartre, por acreditar que eles não levam em consideração essas 

exigências. A proposta é mostrar o equívoco de Salanskis. Para isso, salientamos alguns aspectos da 

teoria de Sartre em ―O ser e o nada‖, especialmente no inìcio da ―Quarta Parte‖, que são pouco 

destacados nos trabalhos acadêmicos: Sartre trata de uma liberdade que não é imprevisível, que não é 

leve e que não se desvincula das exigências do mundo e da escolha original de si mesmo. Salanskis 

afirma que a liberdade age, precisamente, na priorização de chamados contraditórios. Defendemos 

então, que isso poderia ser concebido pela teoria sartriana, pois o projeto original que fala Sartre é 

escolhido no presente, rumo a um ser no futuro, diante várias possibilidades. Dessa maneira, o projeto 

original nada mais é do que as prioridades do para-si que são atestadas por suas ações e que 

desenham a personalidade do indivíduo, fora da consciência e de maneira existencial. 

Palavras-chave: Sartre; Salanskis; Liberdade; Exigências; Projeto Original. 
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1.9. A MORTE COMO FIM DO PROJETO DE SER: UM ESTUDO DOS ÚLTIMOS ANOS 

DE SARTRE NA ÓTICA DE SIMONE DE BEAUVOIR. 

1
 Wagner Alexandre Lara 

 

Ao abordar a temática que envolve a morte como fim do projeto de ser, este estudo propõe analisar a 

terminalidade humana. Para tanto, iniciará introduzindo os princípios essenciais da psicologia 

fenomenológica existencialista sartreana. Observando como se dá o processo de construção do 

projeto de ser e que o mesmo só terá fim quando o ser se encontrar com a morte, certeza única no 

percurso da vida. A morte muitas vezes é tida como tabu ou assunto velado, impronunciável, pouco 

estudado no meio acadêmico e cercado de grande temor, embora alcance a todos gerando assim uma 

necessidade de ser compreendida e discutida. Portanto deve-se observar que na existência humana 

todo ser é um ser-para-a-morte, pois desde que lançado ao mundo ele passa a ter uma possibilidade 

de não estar mais aì. Desse modo, o estudo dos últimos anos de Sartre contidos no livro ―A 

cerimônia do adeus‖ (2012) pode ajudar a compreender todo esse processo de construção do projeto 

de ser, bem como conhecer o ser-para-a-morte no caminho de finitude do escritor existencialista. 

Através do método de pesquisa exploratória, bibliográfica, assistemática busca-se analisar aspectos 

que façam a relação entre a morte e o fim do projeto. Compreendendo dessa maneira como se deu as 

escolhas originais e a construção do projeto de ser de Sartre e como foi o processo de termino desse 

projeto, tendo como objetivo possibilitar à relação entre morte e o fim do projeto, almejando 

levantar uma discussão sobre os aspectos da morte e a finitude dos seres humanos e com isso tentar 

responder a seguinte questão de pesquisa. Segundo a Psicologia Fenomenológica Existencialista 

Sartreana, porque a morte é o fim do projeto de ser? 

 

 

Palavras-chave: Projeto de Ser; Ser-Para-a-Morte; escolhas; morte. 

 

Eixo temático: I – Ontologia, epistemologia, antropologia e ética em Sartre. 
 

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica 
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1.10. A CONSCIÊNCIA ENTRE A NADIFICAÇÃO E A CODEPENDÊNCIA: MERLEAU-PONTY 

LEITOR DE SARTRE 

   1
Diego Luiz Warmling; 

2
Renato dos Santos;. 

 

Das querelas de Sartre e Merleau-Ponty, delimitaremos a nadificação ontológica, contrastando-a ao 

projeto de uma consciência encarnada que não sñ atualiza a distinção entre ―em-si‖ e ―para-si‖, mas 

encontra na percepção uma via pela qual as atitudes deliberativas são codependentes e outrem. Ora, 

posto o problema da intencionalidade, para Sartre a consciência, além de suscitar um acesso ao Ser 

(ontologia), sñ pode ser o que é enquanto for consciência posicional de algo. Vazia, ela é o ―para-si‖ 

que, perante a realidade objetiva, possui um poder nulificante. Diante do Ser, ela é o Nada: o não-ser, 

o vazio, a liberdade que surge da negação do em-si quando, por atos interrogativos, transforma seu 

agir mundano em escolha existencial. Assim, ontologicamente falando, a consciência tanto dá 

significação ao ser enquanto objeto, quanto tende a tornar-se o único princípio constituinte do mundo; 

ideia esta que uma Fenomenologia da Percepção busca atualizar. Com efeito, visto que o corpo é 

veículo de ser-no-mundo, para Merleau-Ponty o homem não é nem coisa, nem consciência puros. 

Aquém da dualidade do ―em-si‖ e do ―para-si‖, Merleau-Ponty delimita a soberania da consciência 

sartriana para, reformulando-a, indicar um horizonte pelo qual os posicionamentos téticos expressam 

engajamentos de ser são coabitados por outrem. Sensível entre sensíveis, o homem não é pura 

negatividade, mas dimensão que, encarnada, não se distancia de si para dizer sobre si ou projetar-se 

entre as coisas. Portanto, enquanto Sartre nos condena à vacuidade da consciência, Merleau-Ponty 

atualiza este Nada ontológico, sugerindo que, se fenomenologicamente Sartre suscita o inacabamento 

necessário à existência humana, metafisicamente, cai no vício de tomar a mundaneidade como 

resultado de um ato deliberativo. Alegando que a consciência encarnada está sempre em situação, 

Merleau-Ponty assegura que somos, num só tempo, autônomos e determinados; e que nossa conduta 

só existe quando atravessada por outrem. 

Palavras-chave: Consciência; Nadificação; Codependência; Sartre; Merleau-Ponty 
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1.11. A LIBERDADE NA LITERATURA SARTRIANA 

 

 

Thiago Henrique de Camargo Abrahão
11

 

 

 

Resumo 

Importante interlocutor nos debates filosóficos, políticos e literários do século XX, Jean-Paul Sartre 

esforçou-se para compreender a liberdade num contexto de traumas e silêncios, como o provam suas 

obras filosóficas, seus ensaios teórico-críticos sobre literatura e seus próprios textos literários. É o 

caso da trilogia romanesca Les chemins de la liberté, ambientada antes e durante a Segunda Guerra 

Mundial, cujas personagens pensam e vivem as causas e as consequências do conflito numa Europa 

nua, tomada por regimes de exceção. Para além da manifesta discussão sobre o que é ser livre, a 

liberdade pode ser encontrada, também, no âmbito formal, estrutural dos romances, de modo que a 

técnica literária empregada na trilogia é obediente aos preceitos teóricos que o próprio escritor 

apresentou e discutiu em ensaios como Qu‟est-ce que la littérature? Pense-se, por exemplo, na voz 

narrativa polifônica, na não onisciência narratorial, na semiobscuridade das consciências ou no trato 

linear do tempo, elementos técnicos capazes de emular a liberdade enquanto indeterminação e 

responsabilidade (das personagens e, também, dos leitores). Com isso, ao discutir a teoria e a prática 

sartrianas no domínio da arte verbal, evidenciaremos não apenas a liberdade da literatura, mas, 

também, a liberdade na literatura — indispensáveis para formar o que pode haver de humano no 

homem. 

 

Palavras-chave 
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1.12. IMAGINÁRIO E REALIDADE NA CONCEPÇÃO SARTREANA DA BELEZA 

 

 Vinicius Xavier Hoste  

 

Na segunda parte da conclusão de O imaginário, Sartre afirma que a ideia de beleza é incompatível 

com a realidade perceptível, sendo, ao contrário, um valor exclusivamente imaginário. Nesse sentido, 

para se revelar, a beleza exige a nadificação do mundo e a aparição da consciência imaginante, já que 

aquilo que é belo só pode ser apreendido enquanto tal em um conjunto irreal, pois está isolado do 

mundo. De fato, a beleza aqui, mais do que imaginária, é uma qualidade estética, algo que pertence à 

arte, visto que esse conjunto irreal é justamente aquilo que, para Sartre, qualifica os objetos artísticos. 

Dito isso, é precisamente essa relação entre beleza, arte, percepção e imagem que pretendemos 

destacar nesse trabalho, buscando na teoria do imaginário as explicações e implicações dessas 

escassas afirmações sobre a beleza. Para tanto, retomaremos alguns pontos cruciais da teoria sartreana 

da imagem. Primeiramente, tentaremos ressaltar a diferenciação entre perceptivo e imaginário. Em 

seguida, abordaremos a questão do analogon, mostrando como esse conceito, para além da 

diferenciação, revela uma relação entre percepção e imagem. Pretendemos ainda aprofundar essa 

relação, chegando, enfim, à questão da obra de arte. Por fim, procuraremos entender como cada uma 

dessas indagações reflete sobre a ideia de beleza e apontam ainda para duas considerações pouco 

exploradas nessa obra, a saber, a possibilidade de confusão entre realidade e beleza e a distinção entre 

beleza e moral, entre o estético e o ético. 

 

Palavras-chave: Beleza; Arte; Imaginário; Percepção. 
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1.13. POR UMA CONSTITUIÇÃO ONTOLÓGICA SARTREANA NA NOVELA „OS 

MORTOS‟ DE JAMES JOYCE 

 

Sergio Nunes Melo 

ART-UFSC 

 

Quanto mais potente uma vertente filosófica, tanto mais ressonâncias na arte terá, pois o mythos, 

discurso que subjaz à arte, emerge da mesma empatia vital que o logos, a racionalidade. Focando no 

tema da consciência da mortalidade em Sartre, examinarei a novela ‗Os Mortos‘, de James Joyce, 

demonstrando que o idioma ficcional de Joyce pode ser visto como uma expressão poética da 

constituição ontológica de ser-no-mundo sartreana. A novela joyceana parece materializar com 

minúncia a percepção sartreana devsolidão comum. A consciência da morte é um conceito 

fundamental em Sartre não apenas porque implique finitude mas porque é força motriz de nadificação 

do sujeito [em-si], que [através do para-si] ―se projeta em direção a um possìvel em detrimento de 

outros‖. Consistente com a ontologia sartreana, em ‗Os Mortos‘, os personagens são detalhadamente 

retratados por escolhas constrastadas com possibilidades deixadas de lado no passado. A 

representação dessas escolhas ressalta a ambientação do jantar natalino: arquetipicamente um signo 

de celebração de convivialidade, o jantar emerge como um lugar para o despertar da consciência de 

finitude. Como resultado da epifania dessa noite, o protagonista, Gabriel, questiona sua própria 

identidade contemplando a dissolução do mundo, que é metaforicamente unificado pela neve em toda 

a Irlanda, seu país nativo, uma referência para seu ser-no-mundo, do qual parece não haver 

escapatória para a consciência que reconhece a importância das escolhas. 

 

Palavras-chave: solidão comum; consciência da morte; ‗Os Mortos‘ de James Joyce; 

 

Eixo Temático II – Literatura, arte e compreensão da contemporaneidade em Sartre 

Modalidade de Trabalho – Elaboração Teórico Conceitual 

 

  



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 45 

1.14. ENTRE A MÁ-FÉ E A AUTENTICIDADE NA ONTOLOGIA FENOMENOLÓGICA DE 

SARTRE: ESBOÇOS PARA UMA CLÍNICA NORMATIVA? 

 Carolina Freire de Araújo Dhein 

 

O presente trabalho objetiva discutir como a articulação das noções de má-fé e liberdade, no interior 

do pensamento de Sartre, podem favorecer uma apropriação normativa por parte da clínica 

psicológica inspirada no pensamento deste filósofo. A noção de Má-fé, desenvolvida 

contundentemente em O Ser e o Nada, é descrita como uma negação à absoluta liberdade e se 

expressa por meio a condutas de fuga dessa condição indeterminada da existência. A Má-fé, seria 

então compreendida como uma expressão da própria liberdade existencial, que nega a si mesma como 

liberdade. Em contrapartida, Sartre defende nas páginas finais de O Ser e o Nada, que o papel de sua 

psicanálise existencial seria a superação da Má-fé, ou reconhecimento da liberdade como 

indeterminação, o que amplamente chamou de autenticidade. Esse seria o alcance de uma existência 

autêntica, ou dito de melhor forma, uma existência que reconhece a si mesma como liberdade. Nesse 

sentido, o manejo clínico da psicanálise existencial se daria na direção da conquista da autenticidade 

ou da assunção da responsabilidade do existir. Procuramos questionar se essa conquista da 

autenticidade em Sartre se converteria num ideal normativo a ser conquistado. No âmbito da clínica 

psicológica, a má-fé seria interpretada como algo a ser superado à luz de um ideal tomado como 

imperativo. Desse modo, acreditamos que ao mesmo tempo em que a articulação da ontologia 

fenomenológica de Sartre à psicologia oferece possibilidades de deslocar-se de uma visão 

determinista da existência, ao compreender a mesma como indeterminada, essa articulação ainda 

poderia estar assentada nesse mesmo terreno, quando posiciona um ideal a ser alcançado, de forma a 

configurar-se como normativa. Pensamos que essa problematização se torna relevante para o desafio, 

ainda em vigor, da apropriação do pensamento fenomenológico na clínica psicológica. 

 

Palavras-chave: Má-fé; autenticidade; normatividade; clínica fenomenológica- 

existencial. 
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1.15. NOTAS SOBRE O SUBSOLO CONTRA-REVOLUCIONÁRIO DE BUDAPESTE 

 

1
 Marcus de Dutra Mattos; 

 

Fundada sobre a liberdade ontológica na obra O ser e o nada (1943), a psicanálise existencial tem o 

propósito de compreender o ser a partir de sua liberdade em situação. A obra Questão de método 

(1957), por sua vez, marca o perìodo do pensamento satriano conhecido como ―virada dialética‖. Esta 

mudança se caracteriza fundamentalmente pela introdução de uma nova abordagem metodológica: o 

método progressivo-regressivo. Este método almeja conflitar dialeticamente as totalizações históricas 

buscando a inteligibilidade do macrocosmo sociocultural. Esta virada se dá em função da crise do 

pensamento marxista de sua época. Ao encravar o existencialismo no coração da filosofia marxista, e 

assim afirmar o marxismo enquanto filosofia insuperável de nosso tempo, Sartre aponta que o 

marxismo tornou-se dogmático (crítica já presente na obra A transcendência do ego de 1934) ao não 

partir da realidade material e dissociar teoria e prática. O famoso caso do metrô de Budapeste, 

relembrado por Sartre, aponta nesta direção: ―o metrô de Budapeste era real na cabeça de Rákosi; se o 

subsolo da cidade não permitia sua construção era porque o subsolo era contra-revolucionário‖. Na 2ª 

tese sobre Feuerbach (1845) Marx já alerta: é na prática que o homem deve mostrar o caráter terreno 

de seu pensamento. Sartre repõe a questão entre subjetividade e objetividade, liberdade e História 

acendendo-nos um farol que nos ilumina ainda hoje. Nosso estudo tem a intenção de mostrar a 

atualidade da crítica sartriana ao materialismo dogmático, bem como a necessidade de partir do 

homem concreto e da materialidade, aqui e agora, para compreender, criticar e agir sobre a realidade 

histórica que nos circunda. 
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1.16. FILOSOFIA E  LITERATURA ENTRE SARTRE E BLANCHOT 

 

12
Flávia Neves Ferreira; 

 

Pretende-se analisar a possível relação entre filosofia e literatura a partir de dois pensadores: Jean-

Paul Sartre e Maurice Blanchot. Estes autores percorrem uma trajetória distinta, mas que levam a um 

complexo debate sobre o estatuto da literatura ancorada a um projeto filosófico. A literatura engajada 

do existencialista francês é oriunda não somente de sua abordagem fenomenológica da ação de 

escrever, mas, sobretudo, do materialismo dialético a partir da qual ele pensa a ação humana na 

história. Em Sartre, a escrita literária é o lugar em que se encenam e se tencionam as consciências, 

isto é, ele reivindica por uma literatura de ação que atua diretamente na consciência social do leitor. 

Neste sentido, a criação literária tem como tarefa pensar o homem enquanto engajado no mundo, com 

vistas a transformar a sua realidade. Por outro lado, Blanchot afirma que a escrita literária é um fluxo 

contínuo de contradições –a palavra possui uma capacidade tanto destruidora quanto criadora –, onde 

não transforma uma realidade, mas transforma o próprio escritor. As tematizações tratadas por estes 

autores fomentam uma relação entre literário e filosófico, salvaguardando, todavia, a diferença e 

autonomia de cada um dos discursos, mas que não deslegitima as condições de possibilidade da 

linguagem poética entrar em conversação com o discurso filosófico. Em ambos os autores, a dialética 

da literatura acompanha o movimento da experiência literária, onde a obra é constante 

ressignificação. 

Palavras-chave: Experiência literária; Filosofia; Literatura Engajada. 
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1.17. A COMPREENSÃO SARTREANA DE SUJEITO NO CONTO AMOR DE CLARICE 

LISPECTOR 

 

13
Ana Claudia Andruchiw; 

14
Flávia Neves Ferreira 

 

Pretende-se analisar a personagem Ana do conto Amor de Clarice Lispector (1998), tendo como 

respaldo o existencialismo de Jean-Paul Sartre (2009). A analítica do conto será dividida em três 

momentos: na descrição da personagem que preocupada com os afazeres domésticos, busca 

incessantemente afastar-se da ―hora perigosa‖, cujo perìodo remete a uma reflexão sobre a vida e suas 

escolhas. Em um segundo momento, revelar-se-á o choque de Ana ao se deparar com um cego, nesta 

ocasião, ela é afligida pela crise epifânica, onde confronta a realidade de ‗si mesmo‘ pela presença do 

outro. Mesmo que o cego da narrativa esteja limitado a sua visão física, a sua existência incomoda a 

personagem, assim, o outro não apenas revela ao sujeito o que ele é, mas também o constituiu em um 

novo tipo de ser. É o outro que torna possível que o sujeito se apreenda e se conheça enquanto sujeito 

nos modos de ser Para-si e Para-outro (uma das estruturas fundamentais do ser em Sartre). Em um 

terceiro momento, retratar-se-á a renovação da personagem, que alcança o despertar de sua 

consciência, pois passa a compreender que há outras opções desvinculadas do seu papel social 

(diligente dona de casa), ela percebe que há outras possiblidades e modos de ser-no-mundo, uma vez 

que sua existência não é definitiva, é flexível e mutável. Sartre elucida que a liberdade, nada mais é, 

do que ação e autonomia das diversas possibilidades de escolhas, mas ela só pode ser acessível pelo 

engajamento da consciência no mundo, pela responsabilidade de suas ações, ao longo da construção 

de si. No conto, a partir do encontro com o outro, Ana movendo-se no mundo e transcendendo-se, 

inverte a perspectiva de ser do Para-si enquanto auto criação (projeto), indicando que o ser é sempre 

abertura de mundo, em permanente vir-a-ser.  

 

Palavras-chave: Existencialismo; Outro; Crise epifânica; Clarice Lispector.  
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1.18. O FENÔMENO DA NÁUSEA COMO EXPERIÊNCIA FILOSÓFICA  

 

1
 Guilherme Gonçalves Ribeiro; 

2
Libânio Cardoso Neto;. 

 

 

O presente trabalho busca mostrar de que forma a filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre pode 

ser percebida no âmbito de seu romance A Náusea (1941). Para tal fim, demonstraremos de que 

forma a experiência existencial com a náusea desencadeia no desvelamento ontológico do homem, na 

medida em que a vivência deste fenômeno leva a personagem protagonista da obra a atingir a 

consciência de sua constituição ontológica, isso faz com que este romance se coloque como horizonte 

presente em grande parte da obra filosófica do autor já que em sua filosofia existencial está presente 

temas como a consciência de si e do outro, as ações e a percepção do mundo pela consciência. 

Podemos compreender que o escritor quando escreve expõe sua leitura de mundo nas palavras, uma 

experiência que se assemelha ao fazer filosófico e portanto, a execução de tais interpretações na obra 

do autor mostram o quanto de filosofia há em sua literatura e também o contrário, deixando claro o 

modo como a filosofia e a arte se confundem, muitas vezes, em suas fronteiras. Metodologicamente, 

analisaremos algumas passagens do romance A Náusea, trazendo contribuições de obras posteriores 

publicadas pelo próprio Sartre e mais voltadas à um conteúdo propriamente filosófico, como é o caso 

de O ser e o Nada (1943) e o Existencialismo é um humanismo (1946), ainda contaremos com 

algumas passagens de comentadores do filósofo e do tema sobre o qual nosso debate se estabelece. 

Palavras-chave: Sartre; Náusea; Filosofia. 

 

 

 

 

Eixo temático: II – Literatura, arte e compreensão da contemporaneidade em Sartre. 

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica 

 

1
Estudante; Mestrando; Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE; 

gui_ribeiro0508@hotmail.com. 

2
Professor; Doutor; Universidade do Oeste do Paraná - UNIOESTE; libanio_cardoso@yahoo.com.br.  
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1.19. UMA REFLEXÃO CRÍTICA NEGRA DA OBRA REFLEXÕES SOBRE O RACISMO 

DE SARTRE: O EXISTENCIALISMO RUMO A UM NOVO HUMANISMO? 

1
 Nilson Lucas Dias Gabriel; 

2
Lucia Cecilia da Silva. 

Inicialmente circunscrevo o presente trabalho naquilo o que ele não é, nem afirmação, nem alegação, 

ou argumentação em prol de um suposto racismo na filosofia de Jean-Paul Sartre (1905-1980). Em 

segundo faço uma crítica à noção dos temas de raça considerados como ―questões contemporâneas‖. 

Em linhas gerais, o contemporâneo nos indica uma época próxima à atual, o que nos remete ao 

presente, situação essa de onde se encontra longe os temas de raça, já que a escravidão ou a 

colonização não deram seus primeiros passos na contemporaneidade do mundo. Posto isso, o objetivo 

deste texto é discutir o artigo Orfeu Negro, enfeixado na obra Reflexões Sobre o Racismo do filósofo 

francês, publicado originalmente no ano de 1946, a partir de uma reflexão do existir negro pautado 

nas contribuições do psiquiatra e filósofo martinicano Frantz Fanon (1925-1961), mais notadamente 

em sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas, original do ano de 1952. A questão negra, ou como 

chama Sartre, ―o problema negro‖ nada tem de um tema contemporâneo, e como provoca Fanon, 

também nada tem de negro e sim um problema demasiadamente humano, contudo, para o pensador 

martiniquenho, a obra sartreana, é um marco no existir negro. Constata-se dessa forma que as 

questões raciais estão presentes no decorrer da obra sartreana, dentre os tratados filosóficos, peças de 

teatro e romances, entretanto, são questões esquecidas por grande parte em sentido de quase todos os 

ideólogos (as) da existência. Se é de fato o existencialismo um humanismo, como nos diz Sartre, ao 

pensar as questões de raça, gênero e classe, a exemplo, seria um passo rumo a um novo humanismo, 

uma vez que esse humano ao qual nos referimos deixa de ser apenas um homem-branco-ocidental-

burguês? 

Palavras-chave: Racismo; Sartre; Fanon; Antirracismo; Humanismo. 

Eixo Temático: VI - Temas Transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-

raciais, território e outras questões contemporâneas. 

Modalidade de Trabalho: Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual. 

 

1
Psicólogo; (Bolsista Capes), mestrando do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Estadual de 

Maringá, Maringá-UEM; participante do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisa em Fenomenologia e 

Existencialismo (LIEPPFEX/CNPQ), do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro Brasileiros (NEIAB/CNPq) e do 

Grupo de Estudos em Fenomenologia e Existencialismo (GEFEX). lucasdegabriel@outlook.com 

2
Psicóloga; docente do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia, coordenadora do 

Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisa em Fenomenologia e Existencialismo (LIEPPFEX/CNPq) e do 

Grupo de Estudos em Fenomenologia e Existencialismo (GEFEX), Universidade Estadual de Maringá, Maringá-Paraná, 

Brasil. lcsilva2@uem.br 
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1.20. CONTRASSEXUALIDADE (CORPO BASTARDO) 

1
 Erickson Adriano Nunes Alves Batista 

2
Suzimara Ferreira de Souza  

 

 

Palavras-chave: Contrassexualidade, Corpo, Dildo, Foucault, Gênero. 

As questões envolvendo gênero, desejo, corpo e identidade geram complexas discussões. Michel 

Foucault no Século XIX problematiza sobre a repressão, os desejos e a criação do homem, bem 

como, seu reconhecimento na dimensão social. Primariamente imprimimos o sentido a essas questões 

com base na ideologia adotada pela cultura e religião da qual pertencemos, e, acaba por conservar o 

sujeito como construção cultural. Nos últimos milênios principalmente se tratando da questão de 

identidade a consciência cristã se encontrava cotidianamente presente no pensamento dos indivíduos 

ao longo do século XVII e XVIII. A partir do século XX lança-se a noção de ―Dildo‖ como lñgica 

antecedente às noções biológicas e culturais, um suprimento àquilo que complementaria o indivíduo e 

por consequência a contrassexualidade. Sendo possível afirmar, agora que o desejo e a excitação 

sexual não seriam nada além de um determinante da tecnologia sexual, ou seja, não se entende o 

gênero apenas como performativo. O gênero pode ser compreendido, de certa forma, como algo 

puramente construído e ao mesmo tempo puramente orgânico. Consequentemente o gênero  assim 

como o dildo, transpõe, ou de certa forma, supera falsificações. Diante isso, o gênero pode ser visto, 

como uma tecnologia sofisticada que fabricaria os corpos sexuais. Considerando o sexo como arte tal 

qual Jean Paul Sartre (1961) adota em seu livro, O que é Subjetividade, a arte sempre foi tomada 

como consciência em sua própria subjetividade, ou seja, deve ser total e tudo que existe na realidade 

não deve ser negado. Esclarecendo, por fim, o movimento contínuo da construção de identidades, 

gêneros, corpos e diferentes desejos, na permanente dinâmico, entre subjetividades e objetividades. 

 

Eixo temático: ELABORAÇÃO TÉORICO-CONCEITUAL 

 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica 

 

 

 

1 
Acadêmico do ultimo período do curso de Licenciatura em Filosofia (IESSA); 

ericksonb19@gmail.com 

2 
Professora Instituição de Ensino Superior Santana; Mestre em Estudos da Linguagem (UEPG); 

suziferrs@gmail.com. 
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1.21. O SER-EM-SI E O SER-PARA-SI NO CORPO E GÊNERO DE TRAVESTIS 

 

 
1
 Andrews do Nascimento Duque; 

 

 

Este estudo é um desdobramento de uma dissertação de mestrado que centrou-se na compreensão do 

desenvolvimento das travestis que moram na cidade de Manaus, buscando articular os resultados 

encontrados e a construção do sujeito em uma perspectiva Sartreana. A partir da filosofia 

existencialista, aponta-se que esta análise foi atravessada pelas dimensões sociais, históricas e 

culturais em seus processos de apreensão dos significados presentes no contexto. Teve como objetivo, 

compreender os significados da travestilidade para um grupo de travestis da cidade de Manaus. Como 

metodologia escolheu-se a pesquisa qualitativa, utilizando-se a entrevista semiestruturada, os dados 

coletados foram transcritos e então submetidos à análise dos núcleos de significação. Os resultados a 

partir das falas das travestis indicam que elas, de um lado são atravessadas por concepções presentes 

na cultura ocidental, emergindo alguns núcleos, tais como: a cultura local, a força do biológico, a 

feminilidade hegemônica e a relação com as instituições sociais, bem como significados da 

travestilidade apareceu um núcleo, travesti como a expressão da fluidez e estereótipos de gênero, 

fazendo referência a travesti por meio de adjetivos, como sinônimo de ser mulher, ser em 

metamorfose versus um ser estereotipado. Podemos fazer uma reflexão a partir das falas das 

participantes indicando que em seus desenvolvimentos, percebemos tanto o Ser-em-si, na qual elas 

são fortemente marcadas por concepções presentes na cultura ocidental, que fazem parte de suas 

realidades, tais como construções de gênero, aspectos políticos, econômicos e socioculturais, bem 

como, o Ser-para-si, quando percebemos travestis que buscam ultrapassar essas definições, agindo 

continuamente em busca definir sua continuamente sua essência, nunca se totalizando, sendo um 

continuo vir-a-ser. 

 

Palavras-chave: Ser-em-si; Ser-para-si; Travestis; Gênero; Sartre 

 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

 

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica 

 

 
 

1
Estudante de Filosofia (UFAM) / Psicólogo; Mestre em Psicologia (UFAM); Esbam; Professor de 

Psicologia; andrews.duque@gmail.com 
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1.22. SARTRE: EXISTENCIALISMO EM DEFESA DA LIBERDADE SEXUAL E DE 

GÊNERO EM UMA SOCIEDADE HETERONORMATIVA CIS 

 

1
 Guilherme Baggio Costa; 

 

O existencialismo, como corrente filosófica-política nos liberta de toda e qualquer forma de 

padronização ou determinismos. Jean-Paul Sartre com a sua frase emancipadora ―a existência precede 

a essência‖ incorpora a liberdade como constitutiva da existência de mulheres e homens. 

Posteriormente a pensadora e sua companheira Simone de Beauvoir utiliza-se do existencialismo para 

formar as suas ideias feministas. Em uma sociedade na qual a heterossexualidade e a cisgeneridade 

são entendidas como normas naturais de comportamentos, o existencialismo nos mostra que não há 

idealidade biológica e que a questão de gênero, portanto vem antecedida da essência, ou seja, é a 

construção social que dá significado e sentido as questões de gênero e formação de uma cultura 

heteronormativa cis. Em suas obras libertadoras O ser e o nada e O existencialismo é um humanismo, 

Sartre faz refletir sobre a ação política, a autonomia dos indivíduos, a responsabilidade, a facticidade, 

conceito de liberdade e projeto como fundamentos cruciais para se entender os indivíduos por meio 

de atos de libertação, ou seja, ação política direcionada por meio de uma revolução para eliminação 

de preconceitos de perspectiva ontológica, além de que o Brasil é o país que mais mata LGBTs 

verifica-se a relevância das ideias existencialistas para legitimar e fortalecer a luta pela liberdade de 

Gênero e Sexualidade. 

Palavras-chave: Existencialismo; Liberdade; Gênero; Sexualidade;  

 

Eixo temático: Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

Modalidade de trabalho: Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

 

 

 

1
Estudante de Direito do 2° ano;Titulação: graduando da Unioeste/Francisco Beltrão; Cargo: 

estudante; guilhermebaggiocosta@hotmail.com. 

  



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 54 

 

1.23. O PROBLEMA DO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL A PARTIR DA ABORDAGEM 

DO SER-PARA-OUTRO EM SARTRE. 

 

1
 Ricardo Ruthes; 

 

Este trabalho apresenta uma possibilidade de interpretação, a partir da filosofia de Sartre, para a 

ocorrência de preconceitos étnico-raciais entre indivìduos. Na terceira parte de sua obra ‗O Ser e o 

nada‘ o filñsofo francês apresenta a problemática referente ao Ser-Para-Outro, na qual é discutida a 

relação do Ser-Para-Si quando este é colocado frente ao outro, tornando-se Ser-Para-Si-Para-Outro, 

tal relação é fundada a partir do olhar do outro sobre mim que, ao mesmo tempo, ratifica minha 

própria existência e dá prova indubitável da existência do outro, como sendo uma consciência 

subjetiva diferente da minha própria. Porém, tal formulação apresenta uma idiossincrasia própria, a 

saber, se trata do ‗conflito‘, pois, ao se relacionar com a consciência do outro, o Para-Si assume 

atitudes que tendem a objetivar ou coisificar a consciência do outro, tornando, assim, a subjetividade 

do outro um objeto pronto e acabado, em outras palavras, transformam o outro de um Para-Si em um 

Em-Si. O autor apresenta algumas relações humanas concretas na qual isso ocorre, distinguindo entre 

condutas de assimilação e de apropriação, na qual se destacam: o amor, o masoquismo, a indiferença, 

etc. A proposta deste trabalho é inserir o preconceito étnico-racial como uma das relações humanas 

concretas na qual o conflito ocorre, pois, quando um Para-Si olha o outro de forma a pré-conceber 

toda sua existência, tomando como base conhecimentos a priori estabelecidos, este está objetivando e 

coisificando o outro, pois, não o toma como uma subjetividade, mas, como um objeto pronto e 

acabado no mundo. Ao contrario da indiferença, na qual o outro deixa de existir em sua subjetividade, 

para o preconceito o outro e sua subjetividade existem, mas, são coisas prontas e acabadas, o que leva 

generalizações, julgamentos e presunções sobre outros indivíduos, povos e etnias.   

 

Palavras-chave: PRECONCEITO; SER-PARA-OUTRO; CONSCIÊNCIA; SUBJETIVIDADE. 

 

 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 
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1.24.  MEU SER EM MINHAS MÃOS: ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA CLÍNICA 

EXISTENCIALISTA NA SAÚDE PÚBLICA  
 

1Mayara Floriani;  

2Milene Strelow. 

  

O presente trabalho foi resultado do estágio obrigatório dos últimos semestres da graduação de psicologia 

da Faculdade Metropolitana de Blumenau - FAMEBLU. Ocorreu em campo de estágio misto em um 

Ambulatório Geral localizado na cidade de Blumenau – SC, e no Serviço Escola de Psicologia da 

FAMEBLU. O objetivo, através da psicoterapia, foi criar condições – conjuntamente com o paciente – 

mediando-o a ser o protagonista de seu processo. Deste modo, capaz de superar dificuldades e auxiliando-

o a reconstruir o seu projeto de ser, retomando o seu ser em suas mãos. Também, realizar uma articulação 

da teoria e prática da psicologia existencialista sartriana. Nesse sentido, apresenta-se uma breve 

introdução aos aspectos teóricos da abordagem juntamente com um caso clínico, onde será possível 

verificar que a prática e a metodologia vão ao encontro dos pressupostos teóricos do existencialismo. 

Método: Atendimento clínico individual através da psicologia clínica existencialista sartriana, com 

atendimentos semanais, totalizando 12 atendimentos ao longo do ano de 2017. Resultados e Discussão: 

Compreender a liberdade e responsabilidade, onde escolhemos não só para nós mesmos como também 

para o mundo todo, nos tira do conforto determinista de um mundo oculto que nos domina. Assim, nos 

construímos através da materialidade existente a nossa volta, porém, sendo uma subjetividade-objetivada, 

singularizamos toda a objetividade existente nesse mundo de realidade bruta, dando significados, 

tornando-os objetos emocionadores. É nesse processo que decidimos e escolhemos o que fazer, 

constituindo nossa personalidade e compreendendo qual futuro que almejamos. Os contratempos nesse 

processo e o distanciamento do nosso projeto de ser nos causa sofrimento. Majoritariamente, o público 

que busca psicoterapia está nessa situação e nossa função é buscar compreender sua história, elucidando-a 

através da descrição, para após conhecer como sua subjetividade foi constituída poder intervir, mediar, 

para que aos poucos o sujeito possa recuperar seu ser em suas mãos.  

 

Palavras-chave: Teoria Sartriana, Psicoterapia, SUS, Projeto de Ser.  

 

Eixo temático: IV – Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela teoria sartriana.  

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica  

 
 

__________________________________________________________________________________ 

1Estudante; Graduanda de Bacharel em Psicologia; FAMEBLU; Aluna; psimayara.floriani@gmail.com  

2Psicóloga; Mestra em Psicologia; FAMEBLU; Docente; milenestrelow@yahoo.com.br 
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1.25. VIOLÊNCIAS NO TRABALHO E O SEQUESTRO DA SUBJETIVIDADE 

 

 

Vera Regina Roesler
15

 

Eliane Regina Torres Ternes
16

 

 

 

 

O acirramento das tensões históricas entre capital e trabalho a partir da última década do século XX 

contribuiu para expor um fenômeno complexo, que atinge cada vez maior contingente de 

trabalhadores, não só em sua singularidade, mas também em seus coletivos: família, ambiente laboral 

e sociedade, de modo geral. Falamos das situações de violência laboral caracterizadas como ―assédio 

moral no trabalho‖ ou ―psicoterror‖, cujas componentes encontram-se nas dimensões culturais, 

econômicas, políticas e sociais. Aliada à ideologia da excelência e do incremento [a qualquer custo] 

dos resultados, a ocorrência de atitudes discriminatórias, humilhantes e de desestabilização de 

―sujeitos que vivem do trabalho‖ tornou-se naturalizada em organizações públicas e privadas, com o 

pressuposto de que todo trabalho  ―é assim‖ e que os melhores chefes são ―os que pegam pesado, mas 

dão resultados [financeiros]‖. Partindo da singularidade de casos atendidos por nós, autoras deste 

artigo, em processo psicoterapêutico de abordagem existencialista sartriana, apresentamos alguns 

elementos para reflexão/discussão desta temática. Para preservar as os sujeitos atendindos, usamos 

como fio condutor a biografia de Anne-Véronique Herter, narrada em primeira pessoa na obra ―Le cri 

du corps. Harcèlement moral eu travail: mecanismes, causes et conséquences‖, publicado em 2018 na 

França. A autora relata detalhadamente os episódios vividos no ambiente laboral que a levaram ao 

processo de vitimização, aceitação e culpabilização,  finalizando com tentativas de suicídio e 

internações sucessivas em clínicas psiquiátricas.  

 

Palavras-chave: Trabalho; Assédio moral; Sofrimento psicofísico; Suicídio; Psicoterapia 

existencialista. 

 

Eixo temático IV – Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela teoria sartriana. 
 

Modalidades de Trabalho: 
II – Relatos de experiência profissional ou extensão 

 
 

 

  

                                                   
15 Psicóloga clínica, sócia da Perspectivas Desenvolvimento Humano, CRP 01/19925, Doutora em Psicologia pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
16 Psicóloga clínica, sócia da Consciência Psicologia, CRP 12/02711. 
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1.26. PSICOTERAPIA EXISTENCIALISTA: DO FUNDAMENTO À APLICABILIDADE 

 

 
1
Queli Cristina Peccini Grelak; 

2
Marivania Cristina Bocca. 

 

 

Apresentar e compreender fenomenologicamente o contexto sócio-histórico e dialético que constitui o 

sofrimento psicofísico por meio da psicanálise existencial, bem como, do método progressivo-

regressivo, é o objetivo dessa exposição teórica. Faremos isso, por meio do recorte de um caso 

clínico, atendido em sessões de psicoterapia. Em concordância com Sartre (1943/2005), podemos 

dizer que, a psicanálise existencial revela-se, como um método fenomenológico que auxilia a 

compreensão da história do sujeito descobrindo, além dos dados estáticos o sentido último de sua 

história. O foco de análise será o desdobramento das dimensões antropológica, social e sociológica – 

as quais resultaram na configuração do sofrimento psíquico de nosso cliente: o de saber-se totalizado 

(Em-si), desprovido de qualquer possibilidade de ser (negação da liberdade). O caso refere-se a 

história de um jovem, solteiro, cuja rede sociológica de moral religiosa, organicista e totalizadora, 

contribui para a crença absolutizada de que seu adoecimento psicofísico resulta, única e 

exclusivamente de sua herança genética, verdade esta partilhada e difundida pelos  membros de sua 

famìlia. Como forma de minimizar, a ‗natureza/essência‘ (de doente) que o acomete, escolhe saídas 

que justificam sua crença, sendo elas: a terapia medicamentosa (para tratar ―doença tìpica familiar‖) e 

a prática religiosa (de forma alienada). Percebemos ao longo dos atendimentos, que para manutenção 

de uma cultura protecionista e aprisionante, ser Em-si, mantém (como justificativa) tanto para ele, 

quanto para sua famìlia a ―verdade‖ necessária, qual seja, viver um projeto de ser-para-o-outro. 

Quando percebeu-se agindo de má-fé, nosso cliente alterou seu caminho, iniciou um projeto 

individual, mediado pelo investimento intelectual e o tratamento psicoterápico, visando superar o 

projeto coletivo familiar de objetificação do outro. O ponto de partida de nossa análise, será o 

entendimento descritivo e comparativo da historicidade universal-singular do cliente, universal pela 

universalidade singular da história de sua família, singular pela singularidade universalizante de seus 

projetos.  

Palavras-chave: fenomenologia; psicanálise existencial; método progressivo-regressivo.   

Eixo temático: Psicoterapias 

Modalidade de trabalho: Relato de experiências 

1 
Psicóloga. Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela PUC/PR. Especialista em Psicologia Fenomenológico-

Existencial pela UNIPAR/Umuarama/PR. Cursando Especialização em Psicologia Sartriana pela 

UNISUL/Florianópolis/SC. quelipeccini@hotmail.com  

2 
Psicóloga. Mestre em Psicologia Social e da Personalidade pela PUC/RS. Especialista em Psicologia Fenomenológico-

Existencial pela UNIPAR/Umuarama/PR. Especialista em Psicologia Existencialista Sartriana pela 

UNISUL/Florianópolis/SC. Doutoranda em Filosofia pelo Programa de Pós-graduação de Filosofia da Universidade do 

Oeste do Paraná - UNIOESTE/Toledo/PR, sob a orientação do Prof. Dr. Claudinei Aparecido de Freitas da Silva 

(UNIOESTE) e coorientação da Profª Drª Daniela Ribeiro Schneider (UFSC). boccamc@gmail.com  

 

  

mailto:quelipeccini@hotmail.com
mailto:boccamc@gmail.com


ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 58 

 

1.27. EU E MINHA MÃE, UMA DISTÂNCIA: UMA ANALISE EXISTENCIALISTA NA 

PERSPECTIVA SARTREANA  

 

1
 Cleison Guimarães Pimentel; 

2
Adria de Lima Sousa. 

3
Andrews do Nascimento Duque. 

 

O presente relato de experiência se refere a analise de um caso clínico através do desvelamento do 

Projeto de Ser de uma mulher de 21 anos, estudante de Psicologia e que possui uma queixa de 

conflitos familiares, principalmente com a figura da mãe, experienciado pela mesma como um evento 

estranho a si mesma e entendendo todos esses conflitos como de sua única responsabilidade. Sendo 

histórico, dialético e social, o homem na perspectiva sartreana deve ser compreendido em toda trama 

de sua existência, assim, todos os pensamentos, comportamentos, gestos, emoções e narrativas 

trazidas ao setting terapêutico apresentados pela cliente anunciam uma existência inundada pela 

vivência contraditória entre o Ser-para-si e o Ser-para-o-outro. A estrutura deste relato busca seguir a 

metodologia para a compreensão terapêutica do Projeto de Ser da cliente, segundo a Psicologia 

Clínica de base sartreana, a qual engendra o caminho de conscientização sobre os fundamentos e 

nexos das ações do sujeito, favorecendo reflexões sobre os fatores que constituem seu Projeto de Ser, 

e assim sua apropriação pelo mesmo. 

.  
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1.28. ATENDIMENTO DOMICILIAR E A EXPLORAÇÃO DOS SENTIDOS: UMA 

INTERVENÇÃO NA ABORDAGEM SARTRIANA  
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³Ana Paula de Souza Pulsides.  

 

 

O presente trabalho consiste em um relato de experiência que tem como proposta a discussão de um 

atendimento domiciliar baseado na abordagem fenomenológico-existencial sartriana. O usuário consiste 

num idoso, de oitenta e um anos de idade, acometido por diabetes, com deficiência visual adquirida, que 

anda com um auxílio de cadeiras de rodas, escuta apenas com um ouvido e que se queixa de incômodos 

na cabeça. A proposta dos encontros foi de proporcionar um espaço de acolhimento, escuta e intervenções 

psicológicas, utilizando recursos para a exploração de seus sentidos, como o tato, audição, olfato e 

paladar, com o objetivo de permitir ao usuário a visualização de que outros sentidos além da visão 

possibilitam o contato com o mundo, expandindo seu repertório existencial através da ampliação da 

consciência de si, ressignificação de seu existir e promoção de autonomia. Nesta experiência pode-se 

visualizar seu projeto de ser, a vivência do seu tédio existencial e seu cogito, sendo possível intervir de 

forma reflexiva na percepção que tem de si para a mudança de sua dinâmica psíquica, pois como afirma 

Schneider (2006), para modificar esta dinâmica psicológica é preciso atuar sobre o cogito do sujeito, isto 

é, na certeza que ele tem de si mesmo. Como resultado, além de oportunizar a exploração de sentidos 

poucos utilizados, foi possível proporcionar experiências que não ocorriam há muito tempo, assim como 

vivências inéditas: ―muitas coisas que eu tava assim esquecido você me relembrou [...] muitas coisas que 

eu tinha condição de fazer e não fazia. Eu vi que eu sou capaz de fazer!‖ (SIC). Constatou-se através desta 

experiência que a psicoterapia na velhice pode contribuir com momentos únicos, sendo assim uma 

psicologia permeada por afeto que favorece a aproximação de laços e o redescobrimento existencial por 

meio de um espaço para a escuta de todas as expressões.  
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1.29. PROCESSO GRUPAL NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: A SERIALIDADE E A FUSÃO 

DE GRUPOS SARTRIANO  

1Karina Maria Fernandes Portella;  

2Claudio Leão de Almeida Junior;  

³Ana Paula de Souza Pulsides. 

  

Este resumo consiste num relato de experiência das práticas de estágio do curso de Psicologia realizadas 

numa Unidade Básica de Saúde através de processos grupais com a equipe multiprofissional deste local, 

partindo das concepções da abordagem fenomenológico-existencial de Sartre. Partindo de uma análise 

crítica dos processos dialéticos do grupo, surgiu a necessidade de promover maior atenção à equipe 

multiprofissional deste ambiente, diante das variadas queixas provenientes principalmente das 

dificuldades do profissional da saúde pública. Dentre estas, muitos trouxeram as frustrações dos limites de 

sua atuação, o sentimento recorrente de impotência frente às situações que envolvem os usuários e suas 

demasiadas necessidades de atenção integral e principalmente as dificuldades inter-relacionais grupais. De 

acordo com Sartre, a fusão de um grupo, isto é, o início deste se dá a partir da consciência de um objetivo 

comum, uma necessidade, onde há a interdependência entre os membros, motivo principal que os une. A 

relação entre estas pessoas torna-se uma práxis grupal, pois integra uma dialética onde cada membro age 

sobre o grupo e é modificado pelas ações deste (SARTRE, 2002). No entanto, foi constatada uma 

característica marcante no grupo em questão: a serialidade, que consiste nas relações que se constituem a 

partir da série, cujo significado abrange o coletivo, o grupo que se fundiu através de algo exterior e, por 

este motivo, nega a reciprocidade das relações, mas as vivencia conforme as necessidades (SARTRE, 

2002). A partir da vivência grupal foi possível levá-los a um estágio de fusão do grupo, onde a 

reciprocidade se fez presente entre as relações do coletivo, através da interação, experimentação, atuação 

e vivência de situações cotidianas com olhares conscientes direcionados para as questões problemáticas e 

também àquelas positivas. Foi possível observar uma transformação da serialidade anterior para além da 

quantidade, mas atendendo aos objetivos da qualidade relacional (RUBINI, 1999).  
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1.30. ESTUDO DE CASO EM PSICOTERAPIA INFANTIL: AS RELAÇÕES FAMILIARES 

NA ABORDAGEM FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL  

 
1 Marina Souto Ferreira;  

2Flávia Augusta Vetter Ferri Weschenfelder;.  

 

O presente trabalho tem por objetivo discutir a respeito do caso de Milena, uma menina de 11 anos de 

idade e seu processo psicoterápico infantil, fundamentado numa perspectiva fenomenológico-existencial. 

Para preservar a identidade da cliente e respeitar os preceitos éticos, utilizou-se nomes fictícios na 

elaboração do trabalho. A procura pelo atendimento parte da mãe da criança, por percebe-la nervosa e 

ansiosa, o contrário de sua irmã gêmea. Durante os atendimentos, foram feitas intervenções utilizando o 

método fenomenológico-existencial, na tentativa de perceber a criança a partir dela mesma, sem a 

inferência do relato da mãe da criança. Trabalhou-se por meio da ludoterapia, triagem, anamnese, visita 

escolar, devolutivas e orientações aos pais. Por meio destes, foi possível perceber uma dificuldade da mãe 

de Milena em conduzir a educação da mesma, uma vez que parecia enfatizar a procura por uma fórmula 

de educar. A todo momento, sua mãe a comparava com sua irmã gêmea. Nestas comparações, sua mãe 

enfatizava as dificuldades de Milena, que parecia estar sempre aquém de sua irmã. Pode-se pensar, a partir 

do caso de Milena, que a expectativa da mãe interferia significativamente na constituição existencial da 

mesma, que se esforçava constantemente para se parecer com sua irmã gêmea, tida como modelo, e 

agradar a sua mãe. Assim, foi possível compreender as relações familiares, intervir nas angústias da mãe e 

da filha, responsabilizar as mesmas por suas escolhas, ampliar as possibilidades de agir no mundo e 

proporcionar ressignificações de suas vivências. Com o processo psicoterápico, notou-se em Milena o 

aumento de autoestima, autenticidade em suas escolhas e consequente diminuição dos conflitos 

familiares. Milena conseguiu conquistar seu espaço no contexto familiar, antes ofuscado por sua irmã. 

Neste sentido, pode-se entender que as relações sociais contribuem na forma como o homem percebe a si 

mesmo e ao mundo.  
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1.31. PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL: UM RELATO DE CASO 

 

1
 Maria de Fátima Belancieri 

2 
Heitor Souza de Oliveira 

 

A psicoterapia fenomenológico-existencial com fundamento em Sartre tem como principal objetivo 

maximizar a autoconsciência, ampliando as possibilidades de escolha na tomada de decisões, em que 

o paciente passa a assumir a responsabilidade de seu ser, tornando-se sujeito de sua própria história. 

Nesse sentido, pretendemos apresentar o relato de um caso atendido em psicoterapia no serviço-

escola de um Centro Universitário do interior paulista. A cliente (C), de 20 anos, sexo feminino, 

solteira, esteve em processo psicoterápico individual, uma vez por semana, durante oito meses. C. 

destacou que seu problema principal estava relacionado aos conflitos familiares, vivenciados entre os 

pais, ela e a irmã mais velha. Trouxe ainda a questão do noivo, sua válvula de escape dos conflitos 

vivenciados dentro de casa. À medida que o processo fluía, relatou o uso de psicofármacos para a 

depressão e transtorno do pânico e por fim, a tentativa de suicídio por ingestão de medicamentos.  

Relata que passou a temer a morte, sentir fortes dores de cabeça, sempre ―procurando‖ algum 

problema de saúde em seu corpo, além de sentir muita angústia e medo de morrer. No decorrer do 

processo psicoterapêutico observamos algumas mudanças nas atitudes de C, relacionadas ao trabalho 

e a família, compreendendo que são duas instâncias diferentes e que, suas expectativas projetadas 

eram altas demais, trazendo-lhe frustrações e por consequência, não conseguia vislumbrar nada de 

positivo em sua existência. Embora o processo tenha avançado, observamos que C. ainda busca o 

apoio no outro, correspondendo ao primeiro estágio do processo, o ―para-o-outro‖.  C. continua em 

psicoterapia, mas já é possível perceber uma organização, explorando-se mais profundamente, 

alterando o foco de avaliação dos problemas relatados. O que era antes confusão e sem sentido 

começa a aparecer mais integrado e compreendido sob o aspecto de significância pessoal. 
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1.32. POTÊNCIA DA DRAMATIZAÇÃO: O ORGANIDRAMA E INTERVENÇÃO CLINICA 

GRUPAL EM UM PROJETO DE EXTENSÃO NA ENSP - FIOCRUZ 
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Thiago Vieira 

 

Este trabalho busca desenvolver uma discussão metodolñgica a respeito do ―Organidrama‖, técnica 

dramática aplicada no projeto de extensão Saúde e Vida no Trabalho, em sujeitos que padecem de 

alguma forma de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Através da prática com a técnica, 

nosso objetivo é analisar sua potência como dispositivo de intervenção e seus limites, além de 

proporcionar a elaboração do sofrimento com os participantes do grupo.O Organidrama busca 

explorar os sofrimentos no trabalho concretamente vividos e compreender seus vínculos com a 

organização deste. Com uma base teórica pautada na fenomenologia de Sartre, a técnica une o Teatro 

do Oprimido, o Psicodrama e Sociologia Clínica visando ampliar a compreensão dos conflitos 

psíquicos através das cenas dramatizadas no intuito de ―desindividualizar‖ os problemas, analisando-

os no âmbito da dialética indivíduo-organização. A prática, objeto desse trabalho, ocorre no Centro de 

Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana (CESTEH) da Fiocruz e consiste em um grupo, 

coordenado por 2 extensionistas orientados pelo professor Fernando Gastal, composto de 3 a 6 

pessoas que dramatizam suas situações de trabalho e sofrimento com o seguimento da exploração 

fenomenológica das vivencias e da lógica organizacional. O método fenomenológico orienta a 

intervenção junto ao grupo, pois a preocupação da técnica junto aos participantes é descrever ―como‖ 

as relações são vividas a nível pré-reflexivo intencional, fornecendo os elementos necessários a 

―presentificar‖ para os participantes o funcionamento da organização de trabalho e sua problemática. 

A partir da prática, estudos feitos e resultados com a aplicação do organidrama, buscaremos elaborar 

uma reflexão sobre potências e limites dessa metodologia e como ela permite alcançar os indivíduos 

na situação de sofrimento no trabalho. Buscaremos, por fim, debruçarmo-nos sobre as dificuldades de 

operar com o método fenomenológico, considerando os atravessamentos dos participantes dos grupos 

pelo racionalismo gerencial preso à eficiência organizacional. 

Palavras-chave: Psicologia do Trabalho; Saúde do trabalhador; Clínica grupal; Fenomenologia 

Sartreana Clínica; Dramatização. 
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1.33. ABUSO SEXUAL NA INFÂNCIA E SUA INFLUÊNCIA NO PROJETO DE SER 
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A infância é caracterizada pela relação de espontaneidade com o mundo, em que o ser da criança é 

dado pelos outros, sendo a condição fornecida pelos adultos determinante para a constituição de seu 

projeto de ser. Se as mediações são viabilizadoras do ser da criança, esta pode se constituir como 

alguém seguro, capaz de enfrentar as adversidades da vida sem sentir seu projeto de ser ameaçado. 

Porém, situações de negligência, distanciamento afetivo ou violências podem constituir uma condição 

de inviabilização do ser, tendo influência direta no projeto de ser. Em atendimento clínico, é possível 

que pacientes procurem pela psicoterapia por vivenciarem impasses psicológicos advindos de abuso 

sexual na infância. Neste trabalho, ilustramos essas situações por meio de dois casos: o de Mina, 

abusada por um adulto componente da família, cuja experiência da infância atravessou todas as 

escolhas e que ameaçavam seu projeto de ser em família; e o de Mara, abusada pelo primo e amigos 

do primo, que não conseguiu realizar seu projeto de ser em família, pois não suportou ter relações 

sexuais com o namorado. Nos dois casos, a experiência do abuso sexual na infância gerou 

insegurança relacionada ao estar com o outro, visto que se experimentavam na solidão e no 

aprisionamento em relação ao saber de ser constituído sobre si nessas vivências. Estar em uma 

relação amorosa era ameaçadora do ser delas e gerava intenso sofrimento. Em ambos os casos, a 

psicoterapia possibilitou que compreendessem o saber de ser elaborado a partir das situações de 

violência, bem como os impasses vivenciados na tentativa de viabilizarem seus desejos de ser. Ainda, 

puderam lançar-se a outras experimentações, entendendo que não estavam destinadas a (re)viver o 

passado, o que viabilizou a construção de relações de reciprocidade com novos parceiros, visto que 

ambas desejavam ser em relação e em família. 
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1.34. DIÁLOGOS DA PSICOLOGIA EXISTENCIALISTA COM O CONCEITO DE 

TERRITÓRIO  
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Jean-Paul Sartre, fundamentado no método fenomenológico e na filosofia existencialista, descreveu a 

realidade humana como liberdade em situação, compreendida na unidade indissolúvel entre o para si 

e o em si, ou seja, entre liberdade e facticidade. A existência não está dada de forma abstrata: ela 

ocorre num espaço concreto, inscrita na materialidade e adquire sentido à luz do projeto de ser. Ao 

definir o conceito de situação, Sartre utiliza as noções de ―meu lugar‖ e ―meus arredores‖, retratando 

a materialidade como condição delimitadora da liberdade. Aponta que ―meu lugar‖ revela sempre a 

facticidade da liberdade, ou seja, é no ato de projetar-se, de estabelecer um fim que o lugar é 

significado na existência singular do sujeito; enquanto que ―meus arredores‖ refere-se aos utensílios, 

às coisas que o circundam e que adquirem qualidade com relação ao seu projeto, ao escolher-se em 

função do futuro. A partir dessa noção de espacialidade, o presente trabalho objetiva estabelecer 

relações entre o conceito sartriano de situação, tal como definido em O Ser e o Nada, e o conceito de 

território utilizado em diversas áreas do conhecimento que abordam a relação pessoa-ambiente, como 

a geografia, antropologia, etologia, psicologia e demais áreas da saúde. As múltiplas possibilidades de 

interlocução interdisciplinar da noção de território resultam da dinâmica do conceito, que não se 

limita ao entorno físico, mas congrega aspectos sociais e simbólicos de forma integrada e dialética. 

Territórios revelam funcionalidades que não são exclusivas do espaço físico, pois dependem das 

imbricações macro e microssociais que os significam. Atualmente é possível ampliar o debate do 

conceito com a noção de territorialidade, que abarca fatores pessoais, socioculturais e características 

físicas do lugar. Discutir as aproximações entre os conceitos de território, territorialidade e situação 

contribui para a interdisciplinaridade das diversas áreas que os utilizam na prática profissional. 
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1.35. MALA FE, CULPA Y DEPRESIÓN: LA CULPA COMO VIVENCIA DEL 

AUTOENGAÑO EN EL PACIENTE DEPRESIVO 
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La depresión es una enfermedad en la que la vivencia cotidiana de la persona se encuentra alterada 

completamente. Una de las formas en que es alterada esta vivencia corresponde a la culpa, el 

depresivo vive con una sensación de culpa constante, emoción que difícilmente puede ser 

comprendida ya que independiente de lo que haga la persona, la culpa permanece.  

En El ser y la Nada Jean-Paul Sartre desarrolla en profundidad el concepto de mala fe. En este texto, 

básicamente describe la mala fe como un autoengaño que se realizaría para negar la Nada del ser-

para-sí. Este autoengaño tendría como efecto evadir al menos momentáneamente la angustia. Al 

analizar únicamente el capítulo de la mala fe de El ser y la Nada, es posible pensar que evadir la 

libertad que emana de la Nada del ser-para-sí no posee ningún efecto iatrogénico en la persona que es 

de mala fe. Sin embargo, cuando es incluido el análisis psicológico que realiza Sartre de la vida de 

Baudelaire (titulado Baudelaire), surge la culpa como un posible efecto secundario de los actos de 

mala fe. La culpa sería, entonces, un efecto no deseable de la mala fe.  

Considerando que la depresión se caracteriza por una vivencia constante de culpa, culpa que, a su 

vez, se puede conceptualizar como un efecto secundario del autoengaño de la mala fe, surge la 

problemática de si la vivencia de la culpa en el depresivo estaría o no basada en una mala fe constante 

¿es la culpa irracional la forma en que el depresivo vivencia emocionalmente la mala fe? En este 

trabajo, se plantea que la vivencia culposa del depresivo es alimentada por un actuar constante de 

mala fe que, a su vez, sería emocionalmente vivenciado con la culpa. Tal enfoque permitiría excavar 

en las raíces de la psicopatología depresiva, por debajo de la mera superficie que habitualmente se 

nos muestra con la exclusiva sintomatología.  

Palavras-chave: Depresión; Mala fe; culpa; emociones; Baudelaire 

Eixo temático: Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica 

 

 

1
Psicóloga Unidad de Psicología Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile; Psicóloga; Universidad de Chile; Co-investigadora; Magíster em Filosofía; Universidad Alberto 

Hurtado kiki.pasten@gmail.com 
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1.36. RELAÇÃO COM O SABER EM AS PALAVRAS 

 

1
 Gabriela de Moraes Damé; 

2
 Fábio Machado Pinto. 

 

A relação que se estabelece entre o sujeito e o livro pode ser definida como uma relação de saber, 

considerando nessa interação as quatro figuras de aprendizagem que Charlot apresenta: objetos-

saberes, objetos cujo uso deve ser aprendido, atividades a serem dominadas e, por último, 

dispositivos relacionais. Na primeira figura o livro é um ―objeto saber‖. Em sua autobiografia, Sartre 

esclarece a relação que uma criança estabelece com os livros ao ser mediada pelos adultos e por sua 

época. O livro é um objeto cujo uso deve ser aprendido. Seus primeiros livros foram dois volumes de 

contos adaptados do folclore à infância e logo que os recebeu de seu avô ―quis começar na mesma 

hora as cerimônias de apropriação‖, segue narrando: ―peguei os dois volumezinhos, cheirei-os, 

apalpei-os, abri-os negligentemente ‗na página certa‘, fazendo-os estalar. Debalde: eu não tinha a 

sensação de possuí-los. Tentei sem maior êxito tratá-los como bonecas, acalentá-los, beijá-los, surrá-

los. Quase em lágrimas, acabei por depô-los sobre os joelhos de minha mãe.‖ Ele ainda não tinha 

aprendido o uso do livro, esta atividade estava para ser dominada. Seguindo, percebe-se o livro como 

dispositivo relacional, as relações pessoais e de afeto que criam atmosferas para suas escolhas e 

ações. Sartre descreve como a avó lia à janela, as relações que seu avô travava com o editor, como 

também, as situações em que sua mãe lhe contava histñrias. Ele ―havia sido preparado, desde cedo, 

para ter o magistério como sacerdñcio e a literatura como paixão‖. A criança aqui vive sua época por 

meio dos livros e outros artefatos, tecida entre adultos que colocam o seu projeto, mas é na relação 

com estes saberes, no seu movimento que ela vai aprendendo e se tornando o adulto que tem nos 

livros um objeto de saber viabilizador deste projeto e desejo de ser. 

 

Palavras-chave: As palavras; Relação com o saber; Livro; Projeto. 

Eixo temático: II – Literatura, arte e compreensão da contemporaneidade em Sartre. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

 

1
Estudante; Doutoranda; Universidade Federal de Santa Catarina; gabrielamdame@gmail.com 

2
Professor; Doutor; Universidade Federal de Santa Catarina; fabio_bage@yahoo.com.br 
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1.37. UMA INVESTIGAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA ATRAVÉS DE UM SER SINGULAR: A 

BIOGRAFIA DE UM MESTRE DE CAPOEIRA. 

 

 

 

      

        
21

Marcio Rogerio Delfes Branco 

        
22

Fabio Machado Pinto 

 

 

 

O ser social pode vir a incorporar as estruturas, disposições e esquemas, embora, ainda assim, 

possua, mesmo que no sentido antológico, a liberdade para escolher, e transcender aos mecanismo e 

dispositivos que são representativos de forças políticas, econômicas, jurídicas, culturais, de uma 

determinada sociedade ou contexto sócio-histórico. Neste direção, investigar o modo como um ser 

social se movimentou, se posicionou, se pois em ação, se relacionou em um determinado contexto - 

no caso de ―Mestre‖ Alemão, que com seu desejo de ser capoeirístico, seu projeto existencial, criou 

um movimento sociocultural através da prática de Capoeira na Ilha de Florianópolis – é  ainda pouco 

explorado e pode revelar as múltiplas facetas históricas e sociais de sua chegada à Ilha de 

Florianópolis até os dias atuais. Desta forma, esta pesquisa se propõe a realizar um levantamento 

biográfico de ―Mestre‖ Alemão, no sentido de entender a dinâmica social e a relevância deste 

fenômeno para a Sociologia e História da Educação.  

 

Palavras-chave: Ser Social, Capoeira, Biografia. 

 

 

Eixo Temático: III – Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 

Modalidade de Trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
21 Estudante de pós graduação em nível de mestrado, Universidade Federal de Santa Catariana- UFSC/ PPGE. 
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22 Professor Dr. do departamento de Metodologia de Ensino- CED/UFSC. fabiobage@yahoo.com.br 
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1.38. UM VIÉS EXISTENCIALISTA SARTREANO SOBRE AS RELAÇÕES AMOROSAS. 

 

Igor Rodrigo Haskel¹ 

 

Compreender as diferentes formas de amar no Ocidente desde a antiguidade até a contemporaneidade 

é reconhecer sua transitoriedade e as diferentes implicações na maneira das pessoas vivenciarem este 

fenômeno em determinado momento histórico. Neste sentido, é importante descrever como as 

pessoas estão se relacionando amorosamente em nossos dias atuais. Este estudo apresenta as 

concepções do Existencialismo sartreano referente à tentativa de apoderarmos da liberdade do Outro, 

através do amor e do desejo sexual, entrelaçando-os com as concepções baumanianas sobre o amor 

líquido na contemporaneidade. Destarte, fora realizado reflexões acerca da má-fé nos 

relacionamentos amorosos, por meio do conto O quarto, descrevendo como as pessoas podem perder 

sua espontaneidade nestes vínculos, bem como apresentar a importância da angústia como saída para 

esta atitude. A natureza desta pesquisa é de cunho bibliográfico e qualitativa. Como resultado, o autor 

destaca as fragilidades dos laços humanos na arte de amar por meio das relações sadomasoquistas, 

que estão diretamente relacionadas ao consumo e à demasiada valorização estética dos sujeitos em 

uma sociedade capitalista e tecnológica. Ademais, a implicância da atitude de má-fé como forma de 

negligenciar a liberdade em virtude do Outro. Compreende-se que as atitudes dos indivíduos vão de 

encontro com as compreensões acerca do amor na ontologia sartreana, que nos remete a uma noção 

de alienação da liberdade entre o amante e o amado, transcendendo ao futuro. Por fim, esta pesquisa 

pretendera discutir e elucidar, através do entrelaçamento do Existencialismo sartreano e Bauman, o 

amor nos dias atuais, a fim de proporcionar conhecimento reflexivo para que o sujeito possa 

identificar sua atitude perante o Outro e a atitude do Outro mediante a si, bem como a implicação da 

má-fé nos relacionamentos amorosos, auxiliando, no processo dialético rumo ao crescimento 

singular, promovendo reflexões críticas nos impasses referentes à temática. 

Palavras-chave: Amor líquido; Existencialismo sartreano; Má-fé; Relações amorosas. 

 

Eixo Temático: III - Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 

 

_________________________________________________________________________ 

¹ Graduando em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Cursando a formação em Psicologia 

Clínica pelo Núcleo de Psicoterapia Vivencial/RJ.  
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1.39. SARTRE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES À 

ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS E EXPERIÊNCIAS EM SALA DE AULA 

 

23
Nahor Lopes de Souza Junior 

 

Jean-Paul Sartre, mesmo 38 anos após seu passamento, continua instigante e polêmico. Porém, nas 

escolas brasileiras e livros didáticos utilizados no país, continua tímido e pouco aberto às grandiosas 

discussões iniciadas na Sorbonne e perpetuadas famosamente no Cafe de Fleur, apesar dos temas 

desenvolvidos por Sartre estarem demasiadamente presentes no dia-a-dia de muitos dos adolescentes 

sentados nos bancos escolares. O foco nas escolas é a contribuição de Sartre como o grande nome do 

existencialismo, aparecendo quase que em totalidade conceitos como existência e liberdade. Os livros 

didáticos utilizados em sala de aula no Brasil, dentro da Proposta Curricular Nacional, e mais 

atualmente com a Base Nacional Curricular Comum, em implantação na atualidade, não possuem 

grandes divergências sobre Sartre e seu pensamento filosófico, porém há poucas perspectivas na 

amplitude de seu pensamento. É compreensível, devido à imensidão dos variados temas filosóficos, 

não dar a devida atenção ao pensamento sartreano no decorrer do ano escolar. A presente 

comunicação propõe esmiuçar diferentes experiências de trabalho com Sartre no Ensino Médio 

brasileiro, mostrando exemplos dos temas sartreanos nos livros didáticos e também modos de 

trabalhos escolares com os estudantes, bem como dinâmicas e filmes utilizados pelos professores para 

abordar as temáticas já explicitadas, tendo em vista a complexidade social referente às escolas 

brasileiras (entre públicas e privadas, além das diferenças regionais), não esquecendo os limites e 

capacidades concernentes aos estudantes no campo cognitivo e pedagógico. A curiosa ausência de 

temas políticos, artísticos e literários em Sartre também é analisada e problematizada, pois o campo 

de pesquisa do pensador francês foi para além da Filosofia. O trabalho apresentado quer mostrar aos 

educadores a atualidade e o prazer em ensinar um pensador tão polêmico, questionador e fazê-lo 

existente na formação escolar brasileira e no cotidiano de nossa juventude. 

 

Palavras-chave: Educação; LDB; Ensino Médio. 

 

Eixo temático: III - Psicologia, história, sociologia e educação em Sartre. 

Modalidade de trabalho: Relatos de experiência profissional ou extensão 

  

                                                   
23  Professor; Bacharel em Filosofia (UNISUL) e Especialista em Direitos Humanos (UNICESUMAR); Colégio 

Unificado; Professor de Filosofia e Sociologia; nahorlopes@yahoo.com.br 
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 1.40. SARTRE E BOURDIEU: CONTRIBUIÇÕES PARA SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

24
Ma. Juliana Topanotti dos Santos de Mello; 

25
Prof. Dr. Fábio Machado Pinto; 

26
Prof. Artur Gomes de Souza. 

 

A sociologia da educação mais recente, principalmente aquela de vertente francesa e que se dedica ao 

estudo da escola, tratou de abordar as relações com a escolaridade e os saberes através de métodos e 

instrumentos distintos dos estudos bourdiesianos. Bernard Charlot e sua equipe identificam os limites 

do raciocínio baseado no sistema de diferenças que gera reproduções, por meio das disposições 

psíquicas relacionadas a heranças culturais e o habitus forjados no seio das famílias e relacionadas a 

sua posição social. A correlação estatística denuncia com propriedade que os fracassos escolares têm 

―alguma coisa a ver‖ com as desigualdades sociais, mas os estudos mostram que as situações não se 

reduzem a este psiquismo de posição. Os conceitos chaves de Bourdieu, como habitus e senso prático 

na sua tentativa de superação dos subjetivismos e objetivismos estão presentes neste debate 

sociológico. O lugar que Bourdieu ocupa na sociologia da educação recente nos levaram à Jean-Paul 

Sartre, autor que aparece frequentemente nos seus estudos como a figura do intelectual total, do 

subjetivismo distante da realidade social e da ilusão biográfica que denotam uma historiografia fraca 

que segundo ele caracterizava a obra do autor. Revisitamos alguns textos destes dois importantes 

intelectuais do século XX, marcado por intenso debate sobre as relações entre indivíduo e sociedade, 

que surgem como uma tentativa de melhor estudar e compreender os fenômenos sociais. Neste 

sentido, observamos a sociologia abrir espaço para o método regressivo-progressivo sartreano, bem 

como a sua noção de subjetividade, apontando para necessidade de uma leitura dialética entre a 

história individual e social, onde a práxis individual é menos propulsionada pelas experiências do 

passado e mais tracionada para a realização de um vir-a-ser futuro, que caracteriza sua noção de 

projeto e desejo de ser.  

Palavras-chave: Pierre Bourdieu; Jean-Paul Sartre; Sociologia da Educação; Psicologia da 

Educação; Estudos Biográficos. 

Eixo temático: Psicologia, História, Sociologia e Educação em Sartre 

Modalidade de Trabalho: Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

  

                                                   
24 Doutoranda na linha de Pesquisa História da Educação PPGE/UDESC; Mestra em Educação PPGE/UDESC; Psicóloga 

e Pedagoga- Habilitação Orientação Educacional; julianatopanotti@uol.com.br 
25

 Professor Associado II no Centro de Ciências da Educação (MENCED/UFSC) e da Linha de Sociologia e História da 

Educação (PPGE/UFSC); Doutor em Ciências da Educação pela Université Paris 8; fabiobage@yahoo.com.br 
26 Mestrando na linha de Pesquisa Sociologia e História da Educação/PPGE/UFSC; licenciado em Educação Física 

UFSC; artur.gsouza@hotmail.com 
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1.41.  UMA REFLEXÃO SARTRIANA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONTEMPORÂNEA 

 

1
 Thaís Leite Reis; 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade dimensionar um breve histórico das drogas na 

humanidade e seus diferentes papéis nas culturas nos dias atuais, a fim de que se possa entender a 

compulsão que se instalou na sociedade contemporânea, bem como os modelos de controle da droga 

que são empregados atualmente. A partir desde contexto, o trabalho pretende realizar uma reflexão do 

fenômeno do uso de substâncias psicoativas em uma postura existencialista, mas precisamente a luz 

do filósofo Jean Paul Sartre, a partir da perspectiva do ser-Em-si. Por fim, apresentaremos a análise 

de um discurso clínico, que ocorreu no ambulatório do SUS (Sistema Único de Saúde) da Santa Casa 

de Misericórdia da cidade Barra do Piraí, no Centro Sul-Fluminense RJ, no qual poderemos observar 

a interpelação entre prática e teoria, assim como se a hipótese acerca da reflexão sartriana sobre a 

dependência será confirmada. 

 

Palavras-chave: Clínica psicológica; existencialismo, drogas. 

 

 

 

 

Eixo temático: VI- Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

 

Modalidade de trabalho: II- Relatos de experiência profissional ou extensão. 

 

 

 

 

 

1
 Psicóloga; Especialista em Psicologia Clínica Fenomenológica Existencial; Ministério Público Estadual de Volta 

Redonda; Psicóloga; thaisreispsico@gmail.com 
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1.42. INFÂNCIAS E EXPERIÊNCIAS: O PROJETO DE SER EM CURSO DAS CRIANÇAS 

NO CONTEXTO DO BAIRRO 

 
27

Letícia Teles de Sousa; 
28

Renata Polidoro Aguiar;  
29

Tatiane Garceis;  
30

Zuleica Pretto. 

 

A partir do projeto ―Pescadores de Cultura: Os Sentidos da Infância no Territñrio da Costa do Sol 

Poente‖, efetivado em Florianñpolis e vinculado a Associação Cultural Baiacu de Alguém, 

realizamos uma pesquisa com crianças residentes nesta região mobilizadas pelo interesse em 

identificar as principais mediações encontradas pelas crianças no espaço de seu bairro (espaços de 

circulação, moradias, etc.) e o quanto a relação eu/outro e indivíduo/sociedade empreende contornos 

singulares na constituição do projeto de ser de cada uma. Participaram deste estudo 12 crianças, 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública municipal, com idade entre oito e dez anos, 

pertencentes a camadas populares e, em sua maioria, a famílias nativas da região. Inspiradas nos 

princípios da etnografia utilizamos procedimentos metodológicos como: encontros com temáticas 

relativas ao tema de estudo com as crianças no contexto escolar e passeios em alguns espaços 

públicos do bairro a pé e de ônibus. Destacamos que as crianças enquanto projetos em curso 

reconhecem a escola como um lugar importante, que possibilita o acesso à cultura e garante ser 

alguém na vida; demonstraram conhecimento sobre o seu bairro, destacando a relação com a natureza 

como central em suas vivências e revelavam que o cotidiano vivido no bairro, escola, vizinhança e 

eventos locais permitiam um sentimento de pertença. Além disso, manifestaram em suas conversas a 

presença significativa das mídias eletrônicas, da ânsia pelo consumo e pelos lazeres prontos. Esses 

achados assinalam o quanto àquelas crianças estavam inseridas nos espaços de seu bairro e na cultura 

local, o que era influenciado pela vivência de longa data das famílias na região e pelo incentivo da 

escola, ou seja, o quanto a materialidade histórica das relações compõe modos de ser/estar e de 

lançar-se para o futuro característicos daquela localidade e que nos permitiu discutir noções de 

participação infantil e de comunidade. 

Palavras-chave: Infâncias; Projeto-de-ser; Comunidade; Mediações; Participação Infantil. 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

Modalidade de trabalho: I – Relatos de pesquisa acadêmica. 
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1.43. COMPREENSÃO DA TRAJETÓRIA DE PAGU - UM OLHAR DO 

EXISTENCIALISMO SARTRIANO 
 

 

1
 Beatriz Cavalheiro; 

2
Zuleica Pretto; 

 

Este estudo pretendeu compreender a trajetória de vida de Patrícia Rehder Galvão (1910 - 1962), uma 

mulher brasileira, com notável engajamento político, representação para as mulheres e para o 

movimento feminista, na medida em que foi uma militante política, uma revolucionária e, acima de 

tudo, uma mulher de vanguarda para o tempo em que viveu. Buscamos assim, elucidar aspectos da 

vida de Pagu relacionados as suas escolhas, ações, estados e qualidades, seus impasses psicológicos, 

contradições e superações que inviabilizaram seu projeto e desejo de ser, com base nos aportes 

teóricos da Psicologia Existencialista de Jean Paul Sartre (1905 - 1980). Para tal, foi realizado um 

estudo de caso, que teve como fontes principais a obra cinematográfica ―Eternamente Pagú‖, que 

retrata a histñria dessa personagem, e a obra ―Pagu - Patrícia Galvão: Vida-Obra‖ de Augusto de 

Campos (1982). Para desenvolver a análise compreensiva foram trabalhados quatros pontos: a 

apresentação da trajetória de vida de Pagu; a complicação psicológica de Pagu; o comprometimento 

ontológico de Pagu e, por fim, foi realizada uma problematização acerca da repercussão dessa história 

para as mulheres na contemporaneidade. Destaca-se que a teoria sartrena permitiu reflexões e 

problematizações acerca da biografia em questão, relacionando a pessoa ao seu contexto 

antropológico e sociológico da época, bem como as repercussões de sua vida no contexto mais amplo 

e no futuro. 

Palavras- chave: Pagu; Projeto e Desejo de Ser; Psicologia Existencialista de Jean-Paul Sartre. 

 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica 

 

 

 

1
Psicóloga; Especialista em Psicologia Existencialista Sartreana; UNISUL, Psicoterapeuta; beacavalheiro@gmail.com.br. 
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1.44. SUBJETIVIDADE E NARRATIVAS COLONIAIS NA AMAZÔNIA: UMA 

COMPREENSÃO SARTRIANA SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO AMAZÔNIDA A 

PARTIR DA COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA CIDADE DE MANAUS 

 

1
 Oyama Braga Martins Netto; 

2
Lucia Cecilia da Silva; 

 

Presenciamos um crescimento nos estudos que buscam por revisões das modernas epistemologias nos 

mais destacados âmbitos de conhecimento. Esses estudos, pensamentos e argumentos acerca do ser 

humano e sua subjetividade respondem a uma colonialidade de poder que não só consolidou o 

desenvolvimento das ciências humanas e da psicologia, como atuou no fortalecimento de um sistema 

rígido de representações que essencializaram paradigmas hegemônicos sobre ela. Sob mesma 

influência, os trilhos da história da Amazônia foram estabelecidos. A ocupação europeia na 

Amazônia teve início no final do século XVI e, muito embora navegado e explorado por ingleses, 

holandeses e franceses, a Península Ibérica, mais especificamente Portugal e Espanha, teve papel 

decisivo e significativo neste movimento. A colonialidade portuguesa estabeleceu narrativas que 

reforçaram a imagem de uma terra que precisava ser ocupada, dominada e civilizada alienando e 

estigmatizando os povos, o saber local e sua diversidade cultural. A presente pesquisa em 

desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de 

Maringá tem por objetivo compreender a relação entre subjetividade e história, tendo por mediação a 

influência da colonialidade portuguesa para a constituição do sujeito na cidade de Manaus. A esta 

influência, o método progressivo-regressivo proposto por Sartre pode auxiliar na compreensão das 

contradições internas que assolaram uma sociedade autóctone definindo os contornos de ser de um 

sujeito concreto e transformando-os em escravos dos tempos modernos e na crítica das alienações 

geradas pelo colonialismo no Amazonas. Compreender a apropriação peculiar dos aspectos mais 

universais dessa colonização e as potencialidades e possibilidades epistemológicas, teóricas e 

metodológicas desse diálogo podem oferecer proveitosas implicações para a prática e atuação do 

psicólogo nos diversos contextos de atuação. Contudo, não se trata de negar o pensamento 

hegemônico eurocêntrico ou mesmo português, mas de posicioná-lo ao contexto e realidade 

específicos, bem como no espaço e construção amazônicos. 

 

Palavras-chave: colonialidade; subjetividade; Sartre; Amazônia; Manaus. 

Eixo temático: Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

Modalidade de trabalho: Relatos de pesquisa acadêmica 

 

1
Bolsista CAPES, Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-

PR, Brasil. E-mail: oyamanetto@gmail.com 

2
 Orientadora. Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Estadual de Maringá, 

Maringá-PR, Brasil. E-mail: luciacecilia@hotmail.com 
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1.45. DIÁLOGOS ENTRE JEAN-PAUL SARTRE E ÁLVARO VIEIRA PINTO 

 

1
 Rodrigo Freese Gonzatto; 

2 
Sara Campagnaro;  

3 
Luiz Ernesto Merkle. 

 

Conexões entre o pensamento de Jean-Paul Sartre e de Álvaro Vieira Pinto ainda não foram objeto de 

pesquisa extensa. Buscamos apresentar algumas notas de nossas investigações sobre estes autores, e 

potenciais relações entre seus trabalhos. As ideias de Sartre obtiveram grande repercussão no Brasil, 

especialmente no círculo de pensadores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), do qual 

Vieira Pinto chefiou o Departamento de Filosofia e foi diretor. Sabe-se que Vieira Pinto, entre 1949 e 

1950, esteve na Sorbonne (Paris, França), durante seu doutoramento. Sartre, por sua vez, ministrou 

palestra no ISEB (Rio de Janeiro, Brasil), em 1960, quando ambos se encontraram e conversaram 

sobre nacionalismo e colonialismo. Estas temáticas refletem o interesse de ambos, que buscaram 

dialogar com os repertórios conceituais existencialistas e marxistas, a partir do final dos anos 1950. O 

conceito sartriano de liberdade situada é utilizado na obra alvariana para pensar a condição de nações 

subdesenvolvidas, onde a realidade preme a consciência a se preocupar antes com a subsistência, do 

que com a produção da existência. Em Vieira Pinto, o trabalho é fundamental para o desenvolvimento 

humano e social. Segundo o autor, a transformação libertadora da realidade (trabalho) deveria poder 

ser feita "para si" e, para tal, é preciso desalienar o trabalho (transformação da realidade) feito apenas 

"para o outro‖. Deste modo, as noções alvarianas de ―para si‖ e ―para o outro‖ se apresentam como 

categorias que remetem ao "para-si" e ao "em-si" sartrianos, como relações das potencialidades da 

consciência de si e do mundo. Nesta perspectiva de reflexão, propomos a continuidade destas 

investigações, por meio de algumas conexões iniciais, buscando diálogos, pontos em comum, e 

diferenças entre as vidas e as obras destes dois pensadores. 

Palavras-chave: Jean-Paul Sartre; Álvaro Vieira Pinto; liberdade, subdesenvolvimento, filosofia. 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual. 

 

 

1
 Educador; Doutorando em Tecnologia e Sociedade pelo PPGTE da UTFPR, Curitiba; Professor adjunto da PUCPR, 

Curitiba; rodrigo@gonzatto.com 

2
 Psicóloga; Mestranda em Educação pelo PPGEdu da PUCRS, Porto Alegre; campagnaro4640@gmail.com  

2
 Educador; Doutorado em Ciência da Computação pela Western University, Canada; Professor em Tecnologia e 
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1.46. CRÍTICAS AO AMOR ROMÂNTICO EM SARTRE E BEAUVOIR: CONTRIBUIÇÕES 

PARA OS ESTUDOS DE GÊNERO 

 

1
 Sara Campagnaro; 

2
 Rodrigo Freese Gonzatto; 

3
 Edla Eggert; 

 

Neste estudo, pontuamos como as críticas ao amor romântico, de Jean-Paul Sartre e de Simone de 

Beauvoir, podem contribuir para os estudos de gênero na atualidade. O ideal de amor romântico se 

desenvolve com a constituição das ideias burguesas, no início da modernidade. Rompendo com a 

tradição da separação entre casamento, amor e realização pessoal, idealiza a experiência amorosa 

como (in)completude entre indivíduos apaixonados. Neste contexto, a reivindicação pelo fim dos 

casamentos arranjados era uma das lutas da ―Primeira Onda Feminista‖. Conhecer o futuro marido ou 

esposa, antes do casamento, foi uma conquista deste período, porém, passa-se a exigir das mulheres 

sua entrega à relação amorosa. O amor romântico é problematizado por Sartre ("O Ser e o Nada"), 

para quem as relações amorosas ocorrem de dois modos: pelo masoquismo, o sujeito projeta ser 

unificado ao amado; no sadismo, busca-se prender a outra pessoa a si, pela dependência. Na 

possibilidade de ―ser-com‖, o indivìduo deixa de ser ―Para-si‖, perdendo-se no ―Em-si‖, deixando o 

seu ―eu‖ desaparecer, se condensando na subjetividade do(a) amado(a).  Esta crìtica é aprofundada 

por Beauvoir ("O Segundo Sexo"), quando denuncia as diferenças da liberdade para homens e para 

mulheres. Uma vivência amorosa entre iguais só é possível quando mulheres são criadoras e donas de 

si mesmas. No amor romântico o destino das mulheres é de entrega de sua liberdade, de viver o amor 

como doação e não como uma relação igualitária. No pensamento de Sartre e Beauvoir, portanto, o 

amor romântico é posto como uma impossibilidade de exercício da liberdade e como um ideal que 

serve ao patriarcado para manter as mulheres burguesas limitadas ao espaço doméstico. A liberdade 

no amor só será vivida quando homens e mulheres forem igualmente livres.  

Palavras-chave: Sartre; Beauvoir; amor romântico; gênero; mulheres.  

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas.  

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

1 
Psicóloga; Mestranda em Educação; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Bolsista CNPq; 
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 1.47. O “COOPER DE CIDA”: NA PRESSA DO COTIDIANO SUBITAMENTE UMA 

PAUSA 
1
 Ana Beatriz Tenente Leopoldino; 

2
Zuleica Pretto;. 

Este trabalho pretende refletir sobre a constituição do sujeito a partir do conto ―O cooper de Cida‖ de 

Conceição Evaristo (2016), com base na Filosofia de Jean-Paul Sartre. Cida é uma mulher negra, de 

29 anos, reside no RJ, e manifesta a característica de ―correr para tudo‖. Cida corre todos os dias no 

calçadão de Copacabana, dispara para a padaria e para o trabalho, não tem relacionamentos afetivos 

duradouros, assiste a missa pela metade, compra diariamente o jornal, mas mal o lê. Sente a 

necessidade de realizar tudo com rapidez, sem se questionar a respeito. Fazendo-se em certas 

condições culturais, temporais, corporais e interpessoais, Cida, a partir de consciências espontâneas, 

objetiva-se no mundo, subjetivando-se numa dialética constante, em que não há tempo para ver e 

ouvir ou perceber seu movimento no mundo. Em uma de suas corridas sobre o calçadão, ao olhar para 

o mar, uma sensação repentina a convence a desacelerar: para e olha ao seu redor, vê os outros, sente 

o seu corpo e ―modifica‖ sua experiência temporal. Mediante uma reflexão crítica, tem uma nova 

apreensão de si, questiona a sua pressa, o que muda o curso dos acontecimentos daquele dia, já que 

concede a si mesma o direito de ―ir mais devagar‘ e até de não cumprir com as tarefas rotineiras. O 

conto, ao descrever a experiência de Cida, nos permite refletir maneiras de o sujeito subjetivar-

se/objetivar-se no mundo, ora de modo alienado, experiência em que o eu não é objeto da 

consciência, ora de modo reflexivo crítico, onde o eu é posicionado como objeto da consciência. Com 

isso, possibilita questionar a alteração qualitativa promovida pelas consciências reflexivas críticas em 

relação ao modo do sujeito viver suas relações e, assim, potencializar novas escolhas e alterar a 

própria biografia. 

Palavras- chave: Constituição do sujeito. Alienação e Criticidade. Jean-Paul Sartre 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações 

étnico-raciais, território e outras questões contemporâneas. 

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 

 

1 
Graduanda em Psicologia; Universidade do Sul de Santa Catarina; 

btenente@gmail.com 

2 
Psicóloga; Doutora em Psicologia; Universidade do Sul de Santa Catarina; Docente; 

zuleicapretto@yahoo.com.br. 
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1.48. A LIBERDADE SARTRIANA: REFLEXÕES ACERCA DA SITUAÇÃO DAS 

MULHERES NEGRAS NO BRASIL  
 

1
 Raquel de Oliveira Aguiar Schwind; 

2
Sara Campagnaro;. 

 

Neste trabalho, realizamos a contemplação acerca do conceito de liberdade de Sartre, propondo uma 

aproximação com o feminismo negro, e a realidade que envolve as mulheres negras no Brasil. Lélia 

Gonzalez, aponta que a cor negra, condena a mulher a viver a herança da escravidão, ser um corpo a 

serviço do outro. Para Jean-Paul Sartre, ser livre é sempre ter que escolher, sendo esta uma escolha 

crítica ou alienada, gera consequências para o ser humano e para a sociedade a sua volta. A situação 

de mundo e sociedade, dá o limite ao ser humano para que escolha ser quem se é com 

responsabilidade e autenticidade, sendo assim, livre. Pensar a situação e liberdade sartriana a partir do 

feminismo negro e de um país colonizado como o Brasil, traz novos contornos aos conceitos 

sartrianos. A mulher negra encontra-se ainda subjugada à condição de ―escrava‖, com sua liberdade 

limitada pelas condições materiais de existência, porém, estando o ser humano na condição de ser 

quem indaga e questiona condenado à liberdade de escolher, pela intencionalidade da consciência, a 

mulher negra questiona sobre seu lugar social. Ao tomar consciência de ―ser-para-o-outro‖, em uma 

sociedade racista e patriarcal, a mulher negra se angustia, e busca retornar ao ―ser-para-si‖.  O 

feminismo negro traz novas formas de pensar sobre a mulher negra, sua solidão, o abandono Estatal, 

e por uma sociedade que propaga o racismo e o sexismo. A luta contra a invisibilidade de sua 

existência mostra que o empoderamento negro, e a ocupação de lugares na sociedade, antes 

destinados apenas a mulheres ou homens brancos, podem ser pensados a partir da situação e da 

experiência das mulheres negras. Questionando as facticidades, a mulher negra no Brasil, busca um 

espaço mais igualitário, abrindo caminhos para uma situação de liberdade mais próxima àquela 

proclamada por Sartre.   

 

Palavras-chave: Sartre; liberdade; mulher negra; feminismo negro. 

Eixo temático: VI - Temas transversais em Sartre: Direitos humanos, gênero, relações étnico-raciais, 

território e outras questões contemporâneas.  

Modalidade de trabalho: III – Revisão de Literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 
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1.49.  A RELAÇÃO ENTRE PAIS E FILHOS E SUA IMPLICAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO DA 

PERSONALIDADE DE AMBOS.  

 
Ana Teresa A. de Souza Lima 1   

Zuleica Pretto 2  

 

Esse trabalho teve como objetivo fazer uma reflexão, baseada na perspectiva do existencialismo de Jean-

Paul Sartre, a respeito da relação entre pais e filhos e suas implicações na constituição da personalidade de 

ambos, a partir da compreensão de pais entrevistados e tomando como base, estudos e pesquisas 

existentes sobre a temática. Para tanto, realizou-se entrevistas individuais junto a seis pais (quatro mães e 

dois pais) de crianças de 6 a 12 anos, cujos filhos residiam conjuntamente; casados e não casados; 

pertencentes à classe sócio-econômica média e residentes na Região Metropolitana de 

Florianópolis/SC/Brasil. Os dados coletados foram discutidos em três abrangentes categorias, sendo elas: 

a) relações familiares entre pais e filhos; b) constituição de sujeitos e c) mudanças ocorridas a partir da 

relação entre pais e filhos, além de suas subcategorias. Dentre as conclusões, pode-se destacar a 

constatação de que os entrevistados vêm procurando adotar novos modelos de paternidade/maternidade, 

principalmente no que diz respeito à prática de relações menos hierarquizadas, onde há uma maior 

flexibilização por parte dos pais frente às demandas dos filhos e onde a liberdade destes é considerada 

como legítima. Sendo assim, pode-se observar que eles estabelecem relações de reciprocidade com os 

filhos e, portanto estes também passam a ser mediação fundamental para que esses pais reorganizem suas 

próprias vidas e passem a construir uma nova personalidade. Vale também ressaltar certa contradição, 

onde os entrevistados consideram que as crianças já nascem com parte de sua personalidade definida, 

portanto, não percebem a totalidade das implicações que seu próprio ser tem na constituição destas. 

Apesar disso, em suas práticas cotidianas e nas suas reflexões críticas feitas durante as entrevistas, viu-se 

que eles não se ausentam de seu compromisso com a constituição dos filhos e nem com a 

responsabilidade sobre sua própria condição de ser um eterno vir-a-ser.  

 

Palavras-Chave: Relação pais e filhos; Paternidade; Maternidade; Personalidade; Existencialismo 

Sartreano  

 

Eixo Temático: V- Aspectos metodológicos e pesquisa em Sartre.  

 

Modalidade de Trabalho: I - Relatos de pesquisa acadêmica  

______________________________________________________ 

1 Psicoterapeuta Sartreana em consultório particular. Especialista em Psicologia Existencialista Sartreana pela 

Universidade Sul de Santa Catarina – UNISUL. e-mail: ttlima11@gmail.com  

2 Docente do Curso de Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina. Mestre e Doutora em Psicologia pela 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. e-mail: zuleicapretto@yahoo.com.br  
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1.50. DA RELAÇÃO COM A ESCOLA E SEUS SABERES ENTRE CRIANÇAS E FAMÍLIAS DE 

―BAIXA RENDA‖: UM ESTUDO A PARTIR DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE 

FLORIANÓPOLIS.  

Justina Sponchiado 

Este trabalho (tese) teve como objetivo de analisar as relações entre crianças e seus familiares 

responsáveis com a escola e seus saberes; procurou sobretudo o ponto de vista dos/as responsáveis e 

crianças de uma turma que passou a frequentar uma escola pública aos seis anos de idade. Objetivos 

específicos: explorar expectativas e ponto de vista de crianças e familiares quanto à escola; averiguar 

aspectos do contexto de socialização das crianças, inclusive expectativas familiares sobre sua 

trajetória de formação; apreender o ponto de vista destes quanto ao atendimento escolar  e quanto à 

inserção da criança aos seis anos no ensino fundamental. Quatro questões principais guiaram o 

desenvolvimento do trabalho: Pelo que se interessam as crianças da pesquisa; que importância 

adquire a escola para elas e seus responsáveis; o que expressam sobre o que apreendem na escola e 

em outros lugares; e como as crianças vivenciaram as atividades, rotinas e exigências escolares?  

Procurou-se trabalhar fenomenologicamente, descrevendo passo a passo do processo. Gerados a partir 

de observação na escola, entrevista a professora e familiares, principalmente mães, nas suas 

residências e em interação com as crianças, os dados sistematizados mantêm as vozes dos sujeitos, 

editadas porém íntegras. Considerando sobretudo o declarado, as famílias ouvidas atribuem firme 

valor à escola e nela apostam; entendem como negativa a entrada das crianças aos seis anos, e que 

ficar seguros do aprendizado é mais importante que o que (e quanto) é ensinado. Querem que filhos e 

filhas sejam pessoas de bem, com nível superior ao menos, e possibilidades de trabalho, remuneração 

e expressão melhores que os seus. Suas crianças expressaram resistências e sofrimento face a ritmos 

de ensino que não alcançam, e a trocas de professoras. Fazem  os deveres e contam em casa o que 

vivem na escola. 

Palavras chave: Escola; crianças; relação com o saber; fenomenologia. 

Modalidade de trabalho: Relato de pesquisa acadêmica 

Eixo temático: V – Aspectos metodológicos e pesquisa em Sartre. 
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1.51. A BIOGRAFIA COMO RECURSO NA COMPREENSÃO DO SER HUMANO 

 

1
Elisangela Melnik Trombetta; 

2
Justina  Inês Sponchiado; 

³Maria Eduarda de Sousa;. 

 

 

Este trabalho relata uma atividade realizada no grupo de estudos sartreanos, que tem espaço no 

PPGE/UFSC desde 2016. Priorizando o tema da biografia como possibilidade de compreensão do ser 

humano em sua formação e trajetória, estudamos o método progressivo-regressivo neste 2018.1, em 

Schneider (2008). Abordou-se que,no existencialismo, a ação do sujeito não deve ser  tomada pela 

intenção, mas sim pela sua ação efetiva no mundo. O ser humano deve ser encontrado inteiro em 

todas as suas ações, e para isso é necessário levar em conta sua história particular, tanto quanto a  sua 

conjuntura sociológica , o contexto social e sua época.  O método toma o indivíduo em sua 

singularidade, no contexto de relações pelo qual ele se fez, com e a partir do que fizeram dele. 

Apoiada em Sartre, a autora ressalta que é indispensável empregar um método que realize um vaivém 

entre o singular e o universal e que, assim, as biografias se tornam um instrumento fundamental na 

implementação do método progressivo-regressivo.  

Destacamos as principais ferramentas teórico- metodológicas mencionadas pela autora ao longo do 

texto, e que são necessárias para construir uma biografia: o indivíduo concreto; o indivíduo como 

sujeito histórico; a relação do singular/universal; compreender como processo dialético e não como 

mecânico; a questão do projeto de ser e o futuro como elemento essencial do ser humano; a infância 

como um perìodo importante; o sujeito sempre visto como movimento, ―vir a ser‖, ser inacabado, 

possibilidade de destotalização/retotalização. 

 

Palavras-chave: Sartre; Existencialismo; Biografia; Método Progressivo-Regressivo. 

 

Eixo temático:  Aspectos metodológicos e pesquisa em Sartre. 

Modalidade de trabalho: Revisão de literatura ou Elaboração Teórico-Conceitual 
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2
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1.52. AS CONTRIBUIÇÕES DO EXISTENCIALISMO SATREANO À SOCIOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR: ESTUDO DA OBRA “AS PALAVRAS” DE JEAN-PAUL SARTRE 

 

1
Maria Eduarda de Sousa; 

2
Fábio Machado Pinto;. 

 

 

Esta pesquisa buscou, preliminarmente, analisar o debate situado nos anos 1960, a partir do estudo de 

obras importantes de Jean-Paul Sartre, tendo como ponto de partida ao estudo da obra ―As palavras‖ e 

outros textos do mesmo autor como leitura complementar. Pretendemos investigar a problemática do 

homem e da sua educação no pensamento filosófico de Jean-Paul Sartre e Pierre Bourdieu, mediado 

pelo debate mais recente no campo da sociologia da educação, sobretudo nos estudos de Bernard 

Lahire, Bernard Charlot e equipe ESCOL (Université paris 8). O estudo se propôs em compreender a 

problemática da biografia a partir do método progressivo-regressivo de Sartre, sendo utilizado como 

método em pesquisas no âmbito da educação. Também buscou estudar a obra de Jean-Paul Sartre e 

investigar as possíveis contribuições do seu existencialismo para a sociologia da educação.  

Palavras-chave: saber; ensino; desigualdades escolares; existencialismo; experiência escolar. 

Eixo temático: V - Aspectos metodológicos e pesquisa em Sartre. 

Modalidade de trabalho: I - Relatos de pesquisa acadêmica. 

 

 

 

1
Graduanda do curso de Licenciatura em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina, 

mariaeduardadesousa95@gmail.com. 

2
Professor Titular da Universidade Federal de Santa Catarina , Brasil Doutorado em Sciences de 

L'éducation pelo Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis, França(2012), Membro do Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Educação e Sociedade Contemporânea (CED/UFSC/CnPq), Florianópolis, SC. 

Brasil.; fabiobage@yahoo.com.br. 

 

  



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 84 

1.53. “ÁRVORE DA VIDA”: ABORDANDO NOÇÕES DE PROJETO E DESEJO DE SER 

NA ADESÃO AO TRATAMENTO DE ADOLESCENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS   

1
 Simone Scheibe 

 

A adesão ao tratamento em doenças crônicas configura-se como um desafio mundial. Estimativas da 

Organização Mundial de Saúde indicam que aproximadamente 50% dos pacientes não se engajam 

adequadamente ao tratamento. A adesão genericamente é definida pelo cumprimento correto das 

orientações e prescrições da equipe de saúde, sendo um processo multifatorial em que os fatores 

relacionados ao paciente são uma dimensão fundamental. A etapa do ciclo vital que mais preocupa os 

profissionais de saúde é a adolescência, onde se encontram grandes índices de falhas no tratamento. 

Este trabalho apresenta um relato de experiência da aplicação da técnica ―Árvore da Vida‖ realizada 

no contexto hospitalar pediátrico. Os participantes são adolescentes na faixa etária de 10 a 15 anos, 

com diagnóstico de doenças sem cura até o momento como HIV/Aids, Diabetes Mellitus tipo 1 e 

Fibrose Cística. A psicologia existencialista sartriana constata que a personalidade se constitui através 

de um processo de relações no contexto social, material e histórico em que se unifica num projeto e 

desejo de ser eleito mediado por esta realidade. O homem age em função de um ser futuro que deseja 

realizar, deste modo o que motiva sua ação é o posicionamento frente ao seu campo de possibilidades 

de ser, da onde brotará o significado das coisas. A técnica ―Árvore da Vida‖ tem como objetivos: 1) 

proporcionar condição psicológica para o tratamento através da apropriação do mesmo como um 

elemento viabilizador da saúde, portanto do futuro; 2) posicionar o adolescente frente ao processo de 

suas escolhas e de seu futuro, de modo que o tratamento adquira função de mediação para o futuro 

que deseja viabilizar no conjunto de seus perfis; 3) promover a construção de significados positivos 

para o tratamento a partir da compreensão de que o mesmo é a passagem para o futuro desejado.  

 

Palavras-chave: psicologia existencialista; projeto e desejo de ser; adesão ao tratamento; doenças 

crônicas; adolescência. 

 

Eixo temático: IV – Psicoterapias e práticas profissionais mediadas pela teoria sartriana 

Modalidade de trabalho: II – Relatos de experiência profissional ou extensão 
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ESTUDO DE CASO EM PSICOTERAPIA INFANTIL: AS RELAÇÕES FAMILIARES  NA 

ABORDAGEM FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL 

 

CASE STUDY IN CHILD PSYCHOTHERAPY: FAMILY RELATIONS IN THE 

PHENOMENOLOGICAL-EXISTENTIAL APPROACH 
Marina Souto Ferreira

31 
Flávia A. V. Ferri Weschenfelder

32
 

Resumo: 
O presente artigo tem por objetivo discutir a respeito do caso de Milena, uma menina de 11 anos de idade e seu 

processo psicoterápico infantil, fundamentado numa perspectiva fenomenológico-existencial. Para preservar a 

identidade da cliente e respeitar os preceitos éticos, utilizou-se nomes fictícios neste estudo. A procura pelo 

atendimento partiu da mãe da criança, por percebe-la nervosa e ansiosa, comportamento contrário ao de sua irmã 

gêmea. Durante os atendimentos psicológicos, foram feitas intervenções utilizando o método fenomenológico-

existencial, na tentativa de perceber a criança a partir dela mesma, sem a inferência do relato da mãe da criança. 

Trabalhou-se por meio da ludoterapia, triagem, anamnese, visita escolar, devolutivas e orientações aos pais. Por 

meio destes, foi possível perceber a dificuldade da mãe de Milena em conduzir a educação da mesma, uma vez que 

parecia enfatizar a procura por uma fórmula para educa-la. A todo momento, sua mãe a comparava com sua irmã 

gêmea. Nestas comparações, a mãe de Milena enfatizava as dificuldades da filha, a qual parecia estar sempre aquém 

de sua irmã. Pode-se pensar, a partir do caso de Milena, que a expectativa da mãe interferia significativamente na 

constituição existencial da mesma, que se esforçava constantemente para se parecer com sua irmã gêmea, tida como 

modelo, e agradar a sua mãe. Assim, foi possível compreender as relações familiares, intervir nas angústias da mãe e 

da filha, responsabilizar as mesmas por suas escolhas, ampliar as possibilidades de agir no mundo e proporcionar 

ressignificações para suas vivências. Com o processo psicoterápico, notou-se o aumento de autoestima, 

autenticidade nas escolhas de Milena e consequentemente, a diminuição dos conflitos familiares. Milena conseguiu 

conquistar seu espaço no contexto familiar, antes ofuscado por sua irmã. Nesse sentido, pode-se entender que as 

relações sociais contribuem na forma como o homem percebe a si mesmo e ao mundo. 

 

Palavras-chave: Fenomenológico-existencial, Ser-com-o-outro, Psicoterapia Infantil 

 

Abstract: This article aims to discuss the case of Milena, an eleven-year-old girl and her child psychotherapeutic 

process based on a phenomenological-existential perspective. In order to preserve the client's identity and respect 

the ethical precepts, fictitious names were used in this study. The search for the care came from the child‘s mother, 

who noticed her nervous and anxious, behavior contrary to that of her twin sister. During the psychological 

consultations, interventions were made using the phenomenological-existential method in an attempt to perceive the 

child from herself, without the inference of the report of the child's mother. Work was done through play therapy, 

screening, anamnesis, school visit, devolutive and orientations to parents. Through these, it was possible to realize 

the difficulty of Milena's mother in conducting her education, since she seemed to emphasize the search for a 

formula to educate her. At all times, her mother compared her to her twin sister. In these comparisons, Milena's 

mother emphasized her daughter's difficulties, who seemed to be always beneath her sister It may be thought from 

Milena's case that her mother's expectation interfered significantly in her existential constitution, which was 

constantly striving to resemble her model twin sister and to please her mother. Therefore, it was possible to 

understand family relationships, intervene in the anguish of mother and daughter, make them responsible for their 

choices, expand the possibilities of acting in the world and provide re-significances for their experiences. With the 

psychotherapeutic process, it was noticed the increase of self-esteem and authenticity in Milena's choices, and 

consequently the decrease of family conflicts. Milena managed to conquer her space in the familiar context, 

previously overshadowed by her sister. In this sense, it can be understood that social relations contribute in the way 

man perceives himself and the world. 

 

Key words: Phenomenological-existential; Being-with-other; Child Psychotherapy; 
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1) Introdução 

Este estudo de caso se fundamenta a partir de uma vivência profissional em uma 

perspectiva fenomenológico-existencial, que ocorreu através de atendimentos clínicos semanais, 

durante o primeiro semestre de 2018, na clínica escola de uma instituição de ensino do Paraná. A 

prática foi acompanhada de orientação semanal por uma professora psicóloga e supervisão no campo 

de estágio, realizada por outra psicóloga responsável técnica, ambas cadastradas no CRP/PR.  Para 

elaboração deste trabalho utilizou-se de nomes fictícios afim de zelar pelo sigilo da identidade da 

cliente. 

A busca pelo atendimento psicológico para Milena, partiu de Juliana, sua mãe, por 

percebe-la nervosa e ansiosa. A criança tinha 11 anos, se encontrava no sexto ano do ensino 

fundamental, residia com suas duas irmãs, sendo uma sua irmã gêmea, juntamente com sua mãe. Seu 

pai e avó paterna residiam na parte inferior da mesma residência.  

 A todo momento, Juliana enquanto apresentava as características de Milena, ressaltava o 

quanto a mesma era diferente de Aline, sua irmã gêmea. No decorrer dos atendimentos foram 

realizadas intervenções partindo do método fenomenológico-existencial, com o intuito de perceber a 

criança a partir dela mesma, sem que houvesse interferência da mãe. Segundo Camon et al. (2007) o 

método fenomenológico foi proposto por Husserl (1907-1958), por meio deste, é possível entrar em 

contato com o fenômeno, tal como este se apresenta. Não havendo hipóteses e premissas com 

sistemas verdadeiros como um determinismo. Assim, parte-se da redução fenomenológica, ou seja, da 

descrição do fenômeno, é possível encontrar a essência, a partir do que ele revela por meio de 

evidências.  

Deste modo, trabalhou-se por meio da ludoterapia, triagem, anamnese, visita escolar, 

devolutivas e orientações aos pais. A partir destes, foi possível perceber uma dificuldade de Juliana, 

no que diz respeito a educação das filhas, por revelar a procura de uma fórmula de educar. Por meio 

dos encontros com Juliana, notou-se que a mesma a todo momento procurava enfatizar as 

dificuldades de Milena, pondo em destaque Aline como um modelo a ser seguido. A partir disto, 

podemos pensar que a expectativa da mãe interfere de modo significativo na relação familiar e ainda 

na constituição existencial de Milena, que buscava insistentemente atender as suas solicitações.  

Deste modo, a demanda advinda por parte da criança é a busca pela construção de seu 

espaço no mundo. Além de questões a respeito de sua falta de autenticidade, autoconhecimento, 

autoestima que podem contribuir de modo significativo na forma da criança ser-no-mundo, assim 

sendo, livre para construir-se.  
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Ainda segundo Camon et al. (2007) a práxis da psicoterapia, fundamentada em uma 

metodologia fenomenológico, é afastar-se de explicações interpretativas a respeito do fenômeno da 

existência. Assim, é possível a compreensão e acompanhamento do existir, levando em consideração 

o seu fluir no tempo.  

No caso de Milena, percebe-se que a criança se encontra em relação com o mundo, deste 

modo, em contato com a outras pessoas, em especial seus familiares. Assim, é significativo os 

estudos destas relações atrelados ao modo como a criança passa a perceber a si mesma e ao mundo.   

Sartre (2015) aponta que o homem se constrói em suas relações, este ser-no-mundo não se 

encontra sozinho no mundo, com isso possui responsabilidade sobre o que seus atos irão gerar para a 

humanidade como um todo.  

 

2) Discussão 

O atendimento em psicoterapia infantil exige uma maneira especial em se trabalhar, para 

que seja realizado com uma linguagem na qual permita que a criança entenda o que está sendo dito, 

se sinta segura e acolhida neste ambiente. Entrar em contato com uma linguagem já ―falada‖ e 

expressa pelo terapeuta durante a sua própria infância, possibilita que o psicoterapeuta e a criança 

compartilhem de um mesmo dialeto, território e vivências (PAJARO; ANDRADE, 2018). 

Um dos instrumentos utilizados, foi a anamnese. Este foi entregue para Juliana, afim de 

possibilitar que este fosse respondido juntamente com Milena. No entanto, percebeu-se que este 

questionário foi construído apenas pela mãe, sem compartilhar do mesmo com a criança, a quem dizia 

a respeito. Além disto, Juliana destaca em suas respostas comparações entre as filhas, posicionando 

Milena em uma condição de inferioridade em relação a sua irmã gêmea. Ao serem pontuadas estas 

percepções para Juliana, a mesma se mostrou surpresa já que não havia percebido suas atitudes. Isso, 

possibilitou uma nova percepção a respeito das relações familiares estabelecidas até então.  

Além disto, houve alguns atendimentos com os responsáveis, a fim de realizar 

acolhimento, orientações e devolutivas aos pais e de ampliar a compreensão sobre a criança. Nestes 

atendimentos percebeu-se, qual a percepção da mãe e do pai a respeito de Milena. Notou-se grande 

sofrimento por parte de Juliana em lidar com o processo de divórcio que estava ocorrendo há oito 

anos, com o luto pelo recente falecimento de sua mãe, além da angústia diante dos desafios de ser 

mãe. Considerando esse contexto, realizou-se encaminhamento de Juliana para psicoterapia semanal. 

Também foram utilizados de desenhos de livre escolha, como também direcionados a 

respeito da autoimagem da criança, sua casa, sua famìlia. Além de jogos, o ―baralho das emoções‖, 

―jogo dos sentimentos‖, ―será que conheço você?‖ e os livros: ―O primeiro livro da criança em 

psicoterapia‖ (NEMIROFF; ANNUNZIATA, 1995). ―Quando alguma coisa terrìvel acontece‖ 
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(HEEGAARD, 1998). Por meio destes, Milena se revelou organizada, detalhista, exigente consigo 

mesma, dedicada em suas tarefas escolares e afazeres domésticos, com adequado relacionamento 

interpessoal, incluindo também a relação terapêutica. Tais questões revelam uma tentativa de Milena 

em corresponder com o ideal de filha esperado por Juliana, pois eram comportamentos exigidos pela 

mesma. Milena estava em uma constante busca por atender as expectativas de sua mãe e ao mesmo 

tempo clamava espaço para ser si mesma. Assim, foi possível entrar em contato com a condição de 

liberdade e de escolha da criança pelos jogos, e como em cada encontro a mesma revela sua forma de 

ser-no-mundo. 

Por meio das visitas escolares, notou-se que Milena apresenta bom rendimento escolar, 

boa habilidade física, boa relação com os colegas e com a irmã na escola, mesmo sentando distantes 

em sala. Além disto, Milena revela não possuir muitas amigas em comum com a irmã nesse contexto. 

Através da visita realizada na escola, a mesma, de forma geral, parece não prestar tanta atenção em 

Milena, por ela não ser uma ―aluna problema‖, não apresentando demandas as quais exigem maior 

dedicação por parte dos professores e da escola. Segundo Camon et al. (2002) o objetivo de se 

realizar visitas escolares, é saber como está o desempenho, sociabilidade da criança, além de saber se 

ela se encontra feliz neste ambiente. 

 

2.1) A compreensão das relações familiares através dos desenhos e pinturas realizados por 

Milena 

Pajaro e Andrade (2018) salientam que o atendimento psicoterápico infantil e adulto, se 

diferenciam em seus aspectos fundamentais, como a abrangência do atendimento e ao modo como o 

terapeuta entra em contato com o mundo da criança. Em função disto, o desenho se faz um 

instrumento extremamente útil para conhecimento desse mundo que se apresenta.  

Segundo Guimarães (1997) desenhar é algo habitual na vida das crianças. Na técnica do 

desenho livre, a criança mostra seus desejos de desenhar e a terapeuta irá explorar na intenção de um 

sentido, que se expresse ali, por meio da observação do processo de criação. Ao intervir, o terapeuta 

possibilita a conscientização por parte da criança além da intencionalidade da mesma, desde o uso de 

cores ou não, além do o posicionamento do desenho, entre outros.  

O campo retangular do papel, acrescenta essa autora, propicia ao desenho sua 

potencialidade como instrumento de reflexão, abstração e conceituação na medida em que 

se torna o campo do possível, do devaneio, da invenção, da concretização de suas 

carências e de seus desejos – fenômenos pelos quais a psicoterapia se interessa. 

(DERDYK, 2015 apud PAJARO; ANDRADE, p. 206, 2018). 

 

Em determinado momento do processo, solicitou-se a Milena que elaborasse alguns 

desenhos de sua família. A princípio, houve certa resistência, o que pode indicar alguma dificuldade 
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de entrar em contato com assuntos relacionados a este contexto. Chama atenção o fato de que, na 

pintura representando a família, a figura de seu pai foi a única que Milena não quis pintar. Em outro 

momento, ao desenhar a si mesma juntamente com seu pai, notou-se que um se encontra de costas 

para o outro, prestando atenção em diferentes estímulos e distantes no espaço da folha, revelando o 

possível distanciamento entre eles.  

Já no desenho que retrata a relação com a mãe, Milena posiciona ambas, uma de frete 

para a outra, de mãos dadas, muito próximas. No desenho, diferencia cada uma pelo cabelo e não pelo 

tamanho. Deste modo, notou-se a aproximação na relação entre a díade mãe e filha além de 

atividades de lazer que gostam e realizam cotidianamente.   

Por meio dos desenhos, foi possível perceber ainda a respeito da relação entre as irmãs. 

Milena desenhou o contexto de sala de aula, no qual, revela Aline remetendo-se a ela, afim de 

conseguir auxílios nas tarefas, em destaque as escolares.  Além disto, a criança desenha a si mesma 

juntamente com sua irmã mais velha, Cléo. Por meio deste, notou-se o auxílio de Cléo nas atividades 

e na rotina de Milena, percebeu-se que as tarefas escolares são mais significativas para a criança. A 

relação de ajuda entre as irmãs parece ocorrer com frequência, segundo o que é revelado pelos 

desenhos, pela mãe e por Milena em seus discursos sobre a rotina das crianças.  

Os desenhos possibilitaram, foi possível ampliar a percepção sobre o contexto familiar, o 

entendimento de Milena no que diz respeito à sua família, trabalhar com suas angústias, além de 

possibilitar ressignificações, autonomia, autenticidade e responsabilidade diante o existir.  

 

2.2) Contexto familiar e o conflito de liberdades 

Milena existe em meio a outras pessoas e situações. Sendo assim, a maneira como ela é 

vista por outras pessoas, fundamenta a construção de sua autoimagem. Foi possível perceber, nos 

atendimentos realizados com a mãe da menina, que ao falar de Milena, colocava está em posição de 

inferioridade e com desagrado diante do comportamento da mesma. Notou-se que em diversos 

momentos, quando questionado a respeito de Milena a mãe trazia em seu discurso Aline, em uma 

posição de destaque, pondo uma sendo ―mais‖ que a outra. Essa diferenciação entre ambas parecia 

incomodar Milena, tendo Aline enquanto um ideal de filha e um exemplo que Milena procurava e 

devesse seguir, para assim conseguir agradar sua mãe. Notou-se que Milena, enquanto ser-no-mundo 

se encontra a mercê de olhares e julgamentos alheios. 

Segundo Camon et al. (2004) em psicoterapia infantil, pode ser difícil para os pais em 

diferentes aspectos, como por exemplo admitir que há algo de errado com seus filhos, ou ainda 

aceitarem que não necessariamente o problema é com as crianças, mas sim com eles mesmos, ambas 

situações difíceis de enfrentar.  
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―Se percebo que está muito difìcil para os pais falarem sobre o que os levou a procurar 

ajuda, costumo lhe dizer que nenhum pai recebe manual quando os filhos nascem; então, 

não existe caminho certo nem errado: eles fizeram o que achavam melhor. Se estão 

procurando ajuda é porque têm interesse em entender o que está acontecendo e querem 

encontrar a melhor maneira de lidar com a atual situação e com as que poderão surgir em 

suas vidas e na de seus filhos. ‖ (MAICHIN, 2004 p. 6).  

 

O pai de Milena e Aline revelou-se distante da relação com Milena, não conseguindo falar 

muito a respeito desta, além disto, pareceu tentar justificar este distanciamento por meio da sua 

profissão, do seu entendimento de que Milena teria preferência pela mãe e não por ele, além de sua 

proximidade maior com Aline, devido a afinidades. Tal posicionamento pode intensificar a 

competitividade entre elas. No entanto, o pai manifestou o não reconhecimento de tal atitude de si 

mesmo. 

No início do processo de terapia, Milena era percebida pela mãe como mal organizada, 

que demorava para fazer o que lhe era solicitado, também era vista como nervosa e ansiosa, com 

dificuldades nas relações interpessoais, todos estes comportamentos opostos aos de Aline. Questões 

estas que se mostravam contrárias durante os atendimentos. A mãe parece exigir bastante 

organização, educação e dedicação de Milena em todas as suas tarefas. Deste modo, pode haver 

relação entre o nível de exigência da mãe, o sentimento de nervosismo e ansiedade despertados na 

criança, na busca por atender as expectativas de sua mãe. Nesta questão, a mãe revelou resistências 

em admitir esse posicionamento.  

Em outro encontro com Juliana, notou-se alteração no discurso da mesma, elogiando 

Milena em diferentes contextos, tanto nas tarefas escolares, como domésticas e nas suas relações. 

Este movimento de destacar características positivas em Milena parecia estar diretamente relacionado 

com a diminuição de seu nervosismo e ansiedade, aumentando sua autoestima e confiança. No 

entanto, ao elogia-la, Juliana o fez, comparando as filhas gêmeas, posicionando Milena em destaque e 

revelando desagrados com Aline. Percebe-se, que o movimento da mãe permaneceu o mesmo, no 

qual, uma recebe destaque em detrimento da outra.  

Outra questão revelada durante os atendimentos, é a busca da mãe da criança por 

respostas a respeito do modo como educar sua filha, questionando a aluna terapeuta sobre algumas 

decisões como por exemplo, dar ou não uma bicicleta, permitir ou não que as filhas vão até a escola 

andando sozinhas. Com isso, foi possível perceber a preocupação e insegurança da mãe no modo 

como educar as filhas. Desta maneira, coube a aluna terapeuta realizar orientações e acolher as 

angústias da mãe, no entanto, não assumir a responsabilidade de escolha pela mesma.  

Além disto, Juliana ao solicitar insistentemente os atendimentos para Aline e não para ela 

mesma, parece não admitir suas próprias dificuldades e a possibilidade de estas estarem relacionadas 
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com as demandas das crianças. Por meio deste movimento, podemos perceber ainda a revelação da 

intencionalidade da mãe em igualar as duas crianças, por serem pessoas diferentes, tal tentativa da 

mãe de igualdade entre as filhas é constantemente fracassada. A mesma parece não admitir essa 

postura diante as filhas. 

Segundo Camon et al. (2007) quanto mais os valores estiverem se enquadrando em 

normas sociais, maior será os conflitos existentes. Deste modo, é necessário que sejam feitas 

reflexões continuas, para não se tornar preso num sistema, no qual a dignidade humana, não é levada 

em consideração. O indivíduo, enquanto ser-no-mundo, exige uma luta constante do homem para 

consigo próprio, afim de que, não perca a sua dignidade existencial e suas características individuais. 

Segundo Perdigão (1995) antes de nascermos, outros homens já estabeleceram culturas, 

regras e técnica que não elegemos, apenas passamos a pertencer a uma família, nação, língua, classe 

social, dentre outros. No entanto, este mundo já estabelecido não é um limitador em relação a 

liberdade, pois cabe a cada um viver ao seu modo, aceitar ou infringir as regras. Assim, podemos 

perceber a condição de liberdade de Milena, mesmo em um contexto limitador. 

Portanto, o outro é um Ser que me vê, assim como, eu o vejo. Essa dimensão de ―ser visto‖ condiciona 

mesmo a existência do Outro em mim: Só posso negar ser o Outro porque me sei visto por ele. Esse saber 

acha-se na origem da minha consciência e antecede a aparição do Outro. Sofremos a experiência perpétua 

de ―ser objeto de olhar‖ porque faz parte do nosso modo de ser original e a dimensão de ―existir sob olhar‖. 

É por saber-me, a priori, ―visto pelo Outro‖ que posso, ao encontra-lo pela primeira vez, reconhecê-lo como 

consciência alheia, cuja existência real não ponho em dúvida. (PERDIGÃO, p. 139, 1995). 

 

Para Sartre (2015) o outro assume um papel de mediador entre mim e mim mesmo, pois é 

por meio do outro que há condições para que seja formulado um juízo de mim mesmo, como juízo 

sobre um objeto, já que para o outro eu apareço enquanto objeto. Já Perdigão (1995) salienta que o 

Outro é fundamental no conhecimento que tenho de ―mim mesmo‖, pois sozinho não poderia 

perceber-me visto objetivamente, sem a existência deste outro, não poderia elaborar uma 

representação de mim mesmo.  

Agora diria: não podemos perceber o mundo e captar ao mesmo tempo um olhar lançado sobre nós; terá de 

ser uma coisa ou outra. Porque perceber é olhar, e captar um olhar não é apreender um objeto-olhar no 

mundo (a menos que esse olhar não esteja dirigido a nós), mas tornar consciência de ser visto. (SARTRE, p. 

333, 2015). 

 

Ainda segundo Perdigão (1995) sobre o conhecimento nas relações, nota-se que se 

constitui entre um sujeito, tido como conhecedor, e aquele que é o objeto conhecido. Posso conhecer 

o outro por meio da sua constituição orgânica, pertencente a uma classe social, sua cor de pele, dentre 

outras características, mas as relações vão além disto, posso reconhecer o outro como consciência, 

enquanto sujeito, que não sou, que se faz no mundo, como poder de nadificação e intencionalidade, 

assim como eu, um Para-si, com suas vivências, sentimentos, que não são meus, mas sim, do outro, 

com um corpo dotado de olhos, é possível captar o olhar. Neste sentido, que os encontros com os pais 
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de Milena e as visitas escolares, possibilitaram a ampliação do conhecimento a respeito da criança 

partindo de uma outra perspectiva, um outro olhar, a respeito do mesmo fenômeno.  

A tentativa de Milena em atender as expectativas de sua mãe, nos instiga a refletir quem 

está em crise no momento de busca por ajuda terapêutica. No entanto, a criança parece abrir mão das 

suas possibilidades, ao não assumir a própria existência e responsabilidade diante desta, na busca por 

admiração da mãe em ser aquilo que esta projeta para Milena. Esta questão parece se contrapor com a 

tentativa de Milena em construir seu espaço enquanto ser-no-mundo e a preocupação da mesma em 

―ser vista‖ por esta mãe. 

A distinção de quem sou eu e quem é outro é fundamental para o reconhecimento de si 

mesmo, pois o ―Outro é a consciência que eu não sou‖, com isso ―uma consciência que ele não é‖ um 

Ser, assim como eu. Deste modo preciso negar o outro em mim para assim, ter consciência de quem 

se é. Além disto, para ter consciência do outro preciso da negação de mim mesmo e do mundo. Ser 

visto pelo outro, é entendido pelo autor enquanto disposição natural do ser (PERDIGÃO, 1995). 

No caso de Milena, percebe-se tais questões, em função da criança salientar o que lhe 

diferencia da sua irmã, sendo este o ideal para sua mãe. Milena ao adentrar no consultório infantil, 

percebeu neste, brinquedos como as bonecas e a casinha de boneca, algo que sua irmã gostaria de 

brincar, em seguida revela não gostar dessas brincadeiras e frisar seu gosto por jogos de tabuleiro. Ao 

ser questionada a respeito de sua cor preferida, revela ser o azul, logo em seguida afirma que Aline 

gosta de rosa. Em ambas as situações, dentre outros momentos, notou-se que a criança em seu 

discurso enfatiza o que lhes diferenciam. Assim, Milena se percebeu como ―consciência que não é‖, 

com isso revelou a busca por conquistar seu espaço no mundo. Deste modo, parece querer construir 

sua própria identidade, ao fazer tais distinções.  

Segundo Perdigão (1995) ―ser visto‖ é entendido enquanto disposição natural do ser, este 

fenômeno, antecede o primeiro contato que estabelecemos com o outro, além disto, é constituição de 

quem somos. Quando o outro aparece e temos a impressão de ―ser visto‖ impulsionam bruscamente 

alterações no Para-Si. 

O conhecimento que posso ter do outro, não dá a possibilidade de apreender este 

enquanto sujeito, mas sim, enquanto objeto. Por esta razão, está fora de meu alcance, impenetrável, 

escapa-me totalmente, em seu princípio é incognoscível para mim. A forma como a minha 

consciência existe para mim se diferencia da consciência alheia, assim não se faz tal como a minha, 

pois não pode existir para mim desta mesma maneira. Assim, se pode ter certeza que existe 

consciências alheias, qualquer encontro com o outro, ontologicamente o Para-si reconhece o Outro 

enquanto sujeito, já que desde o nascimento o Outro precisa fazer parte constituinte do ser. Então, é 
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preciso que se tenha consciência de algum modo, ou seja, a relação de consciências deve anteceder a 

aparição do corpo do outro (PERDIGÃO, 1995).  

No que diz respeito as relações familiares, é importante salientar que o contato com o 

outro se dá a partir da existência, sendo assim, de corpos, estes constituintes da significação das 

relações, além de marcar os limites enquanto corpo-em-situação. (SARTRE, 2015).  

Milena se mostrou também competitiva na relação com a irmã, surpresa e feliz ao 

conseguir notas maiores que as da irmã. Além disto, a criança revela acreditar que diante de suas 

atitudes de não querer brincar com algumas brincadeiras as quais a Aline lhe convida, ser o motivo 

pelo qual esta última lhe percebe enquanto ―chata‖ (SIC). Quando questionada, como era para ela 

falar sobre isso, a mesma parece se sentir ―aliviada‖ (SIC), por ter contado algo que não contou para 

mais ninguém. Com isso, é possível perceber como se dá esta relação de Milena com o outro e a 

angústia do conflito de liberdades entre as irmãs. Além disto, seus familiares parecem ser os 

mediadores do conhecimento que Milena tem de si mesma.  

Segundo Sartre (2015) posso em minha liberdade querer atingir o ideal, estabelecido pelo 

olhar o Outro, que não o meu, deste modo sendo algo que não se é. Para ser algo, é necessário negar 

ser outro que não eu mesmo. Nosso campo perceptivo capta todo olhar que se direciona para mim, 

como manifestação de modo sensível e em conexão com a aparição. Deste modo, podemos pensar 

que a escolha de Milena em solicitar que sua mãe lhe diga o que pensa a respeito dela, mostra a 

tentativa de saber se está correspondendo ou não as expectativas da mesma, e ainda a busca por 

apreender, penetrar, tal consciência, porém isto lhe escapa, por ser incognoscível para a mesma.  

No amor, as coisas correm como se tentássemos concretizar a unidade ―Eu-Outro‖. Já que a nossa liberdade 

é constantemente ameaçada pela liberdade de Outro, que ao menos com relação a alguém – a pessoa amada 

– nós passamos conjugar as nossas subjetividades, sem qualquer conflito. (PERDIGÃO, 1995, p. 149).  

 

Segundo Perdigão (1995) nas relações, nota-se que o outro assim como é um mal, 

também se faz necessário, ―um mal necessário‖. Pois diante deste Outro não estamos seguros frente a 

liberdade alheia, a consciência que me julga, me faz um Ser indefeso perante esta. Não tendo por 

onde escaparmos, já que somos um ―Ser Para-Outro‖, mesmo sozinho, em um quarto, este outro se 

faz presente, pois nosso surgimento em um mundo em que há a relação com o Outro. Assim, entende-

se a frase: ―O inferno são os outros‖. Nas relações humanas, nota-se que estas encontram-se baseadas 

em conflitos, seja em total indiferença, ou ainda enquanto um projeto de respeitar a liberdade alheia. 

Há um limite nessa liberdade, a própria liberdade do outro. 

Para Sartre (2015) o amor é um empreendimento, o conjunto dos planos pelos quais busco 

a realização destes valores, assim, sendo conflito. A ideia de ―propriedade‖ entende-se como o querer 

se apropriar da liberdade que é do outro, sendo um tipo especial de apropriação, pois quer que o outro 

em plena liberdade de escolha, lhe escolha enquanto meta. No entanto, pode não se satisfazer, já que 
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esta maneira eminente de liberdade ocorre de modo voluntário, não obrigatório. Outra questão que se 

faz relevante é que quem quer ser amado por outro, pode acabar por submeter-se e querer ser 

totalidade-objeto. 

Notou-se que a mãe de Milena, gostaria que sua filha, atendesse aos seus projetos e 

planos já traçados por ela, percebidos por esta enquanto forma de amar, como o que Juliana diz ser 

―papel de mãe‖ (SIC) se mostrando preocupada e angustiada na busca no que acredita ser o melhor 

para sua filha. No entanto, tendo uma consciência não reflexiva, ou seja, não posicional de si, assim, 

não percebendo que dessa maneira pode querer ter a posse da liberdade da criança. Além disto, 

Milena ao aceitar a solicitação de sua mãe e tentar atender a estas, acaba por submeter-se e querer ser 

totalidade-objeto para Juliana. 

O modo como a criança sente seu espaço no contexto de sua casa, pode se sentir enquanto 

ser no mundo. Além de saber os limites os quais precisam ser respeitados, já que terá o convívio com 

outras pessoas no mundo, assim sendo, um ser-com. Além disto, a infância não pode determinar quais 

as condutas que serão tomadas futuramente, deste modo, não retira a responsabilidade do ser humano 

diante da vida (CAMON et al. 2004). 

 

2.3) Evoluções no processo terapêutico  

Na psicoterapia infantil é de fundamental importância prestar atenção na dinâmica da 

relação entre todos os membros familiares, deste modo quando se realiza atendimento com um 

desses, consequentemente influencia em toda essa dinâmica relacional (PAJARO; ANDRADE, 

2018). 

É importante salientar que no decorrer dos atendimentos, Milena passou a se sentir mais 

segura para se expressar no setting terapêutico e em outros contextos também, como em sua casa. 

Pode-se perceber, que se tornou mais autêntica e espontânea em sua forma de expressão e que 

encontrou maneiras de solicitar algo para a mãe, de modo menos agressivo. Ainda que se apresente 

em alguns momentos a competitividades entre as gêmeas, este conflito parece amenizar. Milena 

passou em alguns momentos assumir o papel de ajuda quando Aline apresentava dificuldades. Notou-

se, que por meio dos atendimentos, foi possível trabalhar a percepção que Milena tinha sobre si 

mesma, assim sendo, sua autoestima e sobre seu contexto, além disto, o olhar da mãe a respeito de 

suas filhas e sua forma de educar, assim contribuindo de modo significativo nas relações familiares.   

As transformações do sujeito durante sua existência não se dão somente a partir deste, 

mas na sua relação com o mundo, nas vivências que a existência lhe força a vivenciar, destas algumas 

podem lhe gerar desconforto e angústia, porém o homem constrói novas formas de lidar com as 

situações, para que estas não lhe gerem tanto sofrimento (ERTHAL, 2013).  
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3) Conclusão 

Para Sartre (2015) a liberdade da qual experimentamos ao mesmo tempo prevê e previne, 

já que há sempre a possibilidade de ir ou de ficar. Provamos a liberdade do outro quando este nos 

proíbe de algo, assim, nessa relação nos fazemos escravos.  

Segundo Erthal (2013) é por meio da consciência de si mesmo que o homem se expressa 

em sua forma subjetiva de ser-no-mundo, tal ato de expressão lhe atribui alguma identidade. Isso se 

dá a partir do que o homem se projeta, sendo este a antecipação do que será, que ainda não é, mas é 

enquanto potência de ser. É na relação estabelecida com as outras pessoas de seu convívio e das 

próprias experiências, que se constrói sua autoimagem e entra em contato com as condições de 

existir. 

A partir disso, notou-se no caso de Milena, que há significativas relações com os outros, 

em especial aquelas estabelecidas no contexto familiar. A busca pela criança por se construir 

enquanto Ser-no-Mundo, se encontra vinculada com a tentativa de atender as expectativas da mãe, 

com este objetivo, parece competir com a irmã. Nesta relação é possível perceber o conflito de 

liberdades. Além disto, é relevante ressaltar que Milena, não se encontra alheia, nem determinada 

pelo seu contexto. Já que é neste, onde há as possibilidades de ser.  Em outras palavras, podemos 

dizer que o contexto não determina o que a criança será, cabe a ela construir-se dentro de seus 

possíveis.  

Ao tentar organizar este estudo de caso de modo didático para deste modo, possibilitar 

melhor compreensão a respeito do mesmo, foi perceptível a dificuldade, já que há o entrelaçamento 

de liberdades, e nestas se encontram os projetos de todos os membros da família. Assim, podemos 

perceber que o contexto familiar exige muito de cada um dos seus integrantes no processo de 

construir-se enquanto se-no-mundo na relação com os outros, afim de que se viva em liberdade 

mesmo em um contexto que lhe impõem limites.  

Assim a prática dos profissionais de psicologia, no que tange os trabalhos em atendimento 

infantil, exige destes o olhar atento, respeitoso e esperançoso para com a criança atendida, sua 

história de vida, todo seu contexto familiar e o encontro de projetos que se dá neste ambiente. Para 

deste modo, ampliar a percepção de possibilidades e tornar realizável o irrealizável.  
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MALA FE, CULPA Y DEPRESIÓN: LA CULPA COMO VIVENCIA DEL AUTOENGAÑO 

EN EL PACIENTE DEPRESIVO 

Cristina de los Angeles Pastén Peña
33

  

Resumen: 
La depresión es una enfermedad en la que la vivencia cotidiana de la persona se encuentra alterada completamente. 

Una de las formas en que es alterada esta vivencia corresponde a la culpa, el depresivo vive con una sensación de 

culpa constante, emoción que difícilmente puede ser comprendida ya que independiente de lo que haga la persona, 

la culpa permanece. En El ser y la Nada Jean-Paul Sartre desarrolla en profundidad el concepto de mala fe. En este 

texto, básicamente describe la mala fe como un autoengaño que se realizaría para negar la Nada del ser-para-sí. Este 

autoengaño tendría como efecto evadir al menos momentáneamente la angustia. Al analizar únicamente el capítulo 

de la mala fe de El ser y la Nada, es posible pensar que evadir la libertad que emana de la Nada del ser-para-sí no 

posee ningún efecto iatrogénico en la persona que es de mala fe. Sin embargo, cuando es incluido el análisis 

psicológico que realiza Sartre de la vida de Baudelaire (titulado Baudelaire), surge la culpa como un posible efecto 

secundario de los actos de mala fe. La culpa sería, entonces, un efecto no deseable de la mala fe. Considerando que 

la depresión se caracteriza por una vivencia constante de culpa, culpa que, a su vez, se puede conceptualizar como 

un efecto secundario del autoengaño de la mala fe, surge la problemática de si la vivencia de la culpa en el depresivo 

estaría o no basada en una mala fe constante ¿es la culpa irracional la forma en que el depresivo vivencia 

emocionalmente la mala fe? En este trabajo, se plantea que la vivencia culposa del depresivo es alimentada por un 

actuar constante de mala fe que, a su vez, sería emocionalmente vivenciado con la culpa. Tal enfoque permitiría 

excavar en las raíces de la psicopatología depresiva, por debajo de la mera superficie que habitualmente se nos 

muestra con la exclusiva sintomatología.  

Palavras-chave: depresión, mala fe, culpa, emociones, Baudelaire 

Abstract:  

Depression is a disorder in which the daily experience of the person is completely disrupted. One of the ways in 

which this experience is altered corresponds to guilt, that is, the depressive patient lives with a constant feeling of 

guilt, which is an emotion that can hardly be understood since regardless of what the person does, the guilt remains. 

On Being and Nothingness, Jean-Paul Sartre develops in depth the concept of bad faith. In this text, it basically 

describes bad faith as a self-deception that would be performed to deny the Nothingness of being-for-itself. This 

self-deception would have the effect of evading at least momentarily the anguish. By only analyzing the chapter 

about bad faith of Being and Nothingness, it is possible to think that evading the freedom that emanates from the 
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Nothingness of being-for-itself has no iatrogenic effect on the person who is in bad faith. However, when Sartre's 

psychological analysis of Baudelaire's life (called Baudelaire) is included, guilt emerges as a possible side effect of 

the acts of bad faith. Guilt, then, would be an undesirable effect of bad faith. Considering that depression is 

characterized by a constant experience of guilt, which, in turn, can be conceptualized as a secondary effect of the 

self-deception of bad faith, the problem arises about whether the experience of guilt in the depressive would be or 

not based on constant bad faith, is the irrational guilt the way in which the depressed emotionally experience bad 

faith? In this work, it is argued that the culpable experience of the depressive patient is fed by a constant act of bad 

faith that, in turn, would be emotionally experienced with guilt. Such approach would allow digging into the roots of 

depressive psychopathology, below the mere surface that is usually shown to us with the exclusive symptomatology. 

Keywords: Depression; Bad faith; guilt; emotions; Baudelaire 

 

El ser-para-sí y el ser-en-sí 

La libertad en la filosofía de Jean-Paul Sartre consiste particularmente en decidir. Ahora bien, 

para que decidir sea posible, el ser humano debe tener características específicas que son descritas por 

Sartre en su obra fundamental El ser y la Nada. Estas características son parte de lo que el filósofo 

francés llama ser-para-sí, en contraposición a el ser-en-sí. 

El ser-en-sí es definido por Sartre (2008) como el ser transfenoménico o ser cuya existencia 

va más allá de la conciencia y, para ser percibido, la conciencia debe intencionarse hacia ese objeto y 

salir de sí misma. Este ser-en-sí corresponde a un objeto concreto, macizo y externo a la conciencia. 

Seres-en-sí son todos los objetos concretos que nos rodean: una manzana, un auto, otra persona, etc. 

Tenemos una imagen definida de lo que son esos objetos externos y no existe duda de su identidad, la 

manzana es manzana y nada más, por ejemplo. 

En contraposición, Sartre (2008) plantea la existencia de los seres-para-sí. Para este filósofo 

nosotros no nos percibimos como seres-en-sí, sino que más bien nos percibimos como seres-para-sí. 

El ser-para-sí es una categoría de ser que, en términos simples, no es perfectamente uno consigo 

mismo (así como la manzana es manzana y nada más). Joseph Catalano (1980) en su comentario de 

El ser y la Nada
34

 plantea que este ser posee una ausencia de identidad o, en otras palabras, que el 

hombre no está completamente identificado consigo mismo, cosa que le permite tener proyectos. 

La diferencia entre el ser-en-sí y el ser-para-sí radica en que mientras en el ser-en-sí existe una 

absoluta identidad (la manzana que es manzana y nada más), en el ser-para-sí, no. El ser-para-sí, en 

                                                   
34

 ―Man, however, is said to be a for-itself because he is not perfectly one with himself. This lack of identity with himself 

allows man to reach out beyond himself and relate all things to himself and for his own purposes‖ (Catalano, 1980, p.43)  
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palabras de Catalano, es básicamente lo mismo que la realidad humana, la cual corresponde a ser lo 

que no se es y no ser lo que se es
35

. 

¿Qué significa que el ser sea lo que no es y no sea lo que es? Ronald Santoni (1995) en su 

libro Bad Faith, Good Faith, and Authenticiy in Sartre‟s Early Philosophy explica que mientras el 

ser-en-sì está ―lleno‖ de sì mismo y cada parte de su ser es su ser (un tintero es un tintero, 

ejemplifica), el ser-para-sí no puede decir lo mismo puesto que el ser-para-sí es libre. Para Santoni, la 

libertad conlleva que el ser humano no sea lo que es y sea lo que no es
36

.  

Si el ser humano no es lo que es, ¿qué es en su momento presente? Una concreta nada, dice 

Sartre (2008), porque su conciencia es ya un vacío total
37

, pero ¿con qué se identifica? Con lo que no 

es
38

, con un proyecto que aún no es concreto y que, por tanto, no existe de manera independiente a su 

subjetividad. La identificación del ser humano con su proyecto, con su posible, lleva a que no se 

identifique con lo que actualmente es (ese vacío total de su conciencia), quedando libre de cualquier 

definición del presente.  

De esta manera, es la nada, la negación, lo que diferencia al ser-en-sí de el ser-para-sí; 

mientras el ser-en-sí es macizo y sin vacíos (sin negaciones), el ser-para-sí no se encuentra 

identificado con su presente, sino con un proyecto que es una negación, un no-ser y es esa 

identificación con la nada la base de su libertad.  

 

La libertad del ser-para-sí 

 

Estos vacíos de identidad con los que el ser-para-sí no se identifica con su presente también se 

refieren a una desvinculación con el pasado. El ser-para-sí tampoco se identifica con su pasado ya 

que, según Sartre, toda decisión implica una escisión entre el pasado psíquico inmediato y el presente, 

que rompe con la causalidad y el determinismo
39

. Esa escisión es una nada, nada que surge en los 

vacíos del ser-para-sí.  

Sartre plantea que podemos comprender nuestras acciones y cómo hemos llegado a 

realizarlas, pero que no podemos justificarlas
40

, puesto que no existe una relación de causalidad 

                                                   
35

 ―The terms „human reality‟, „human being‟, „fort-itself‟ and „consciousness‟ have the same meaning in Sartre‟s 

philosophy‖ (Catalano, 1974, p.44) 
36

 ―The being of human realitiy is not what it is and is what it is not because it is free. For Sartre, being for-itself or 

human reality is freedom‖ (Santoni, 1995, p.35) 
37

 En el capítulo segundo se profundizará por qué la conciencia es un vacío total. El término vacío total es utilizado por 

Sartre en El ser y la Nada. 
38

 ―Yo no soy aquel que seré (…) no lo soy porque el tiempo me separa de ello‖ (Sartre, 2008, p.77). 
39

 ―La nada que separa a mi libertad de esta esencia (yo he sido un ―querer escribirlo‖, pero nada, ni aun lo que yo he sido 

puede constreðirme a escribirlo)‖ (Sartre, 2008, p.84) 
40

 En El ser y la Nada Sartre afirma, a propósito de un ejemplo de un escritor que está escribiendo un libro, que ―la nada 

separa a mi libertad de esta esencia (yo he sido un ‗querer escribirlo‘, pero nada, ni aun lo que yo he sido, puede 
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absoluta que defina nuestro actuar. Ante cada acción surge una nada que nos distancia del pasado y 

que rompe con la causalidad. Pensemos en un ludópata adicto a los juegos de azar. El jugador pasa 

por fuera del casino y sería predecible pensar que entrará a jugar debido que posee una adicción al 

juego, sin embargo, también podría no entrar, ¿qué se lo impide? Podemos pensar que, si entra, es su 

adicción la que explica su comportamiento. Al contrario, podríamos decir que si él no entra a jugar es 

por su misma enfermedad, alguien podría afirmar que como ludópata sabe que una vez dentro del 

casino será muy difícil para él parar, por lo tanto, simplemente decide no entrar. En otras palabras, la 

enfermedad del jugador, su adicción, podría explicar tanto que entre a jugar (no pudo evitarlo, está 

enfermo) como que no lo haga (él sabe lo que le pasará, por eso no entra a jugar). El hecho de que la 

enfermedad pueda explicar ambos comportamientos hace que no se pueda justificar ninguno de ellos 

con la misma.  

La falta de determinismo de cada decisión implica que existe libertad y que esa libertad nos 

entrega la absoluta responsabilidad de nuestros actos
41

. Como nada puede justificarnos al momento 

de decidir, podemos notar como toda la responsabildad recae sobre nuestros hombros y cómo 

fácilmente podemos caer en la angustia. A partir de esta angustia es donde surge la mala fe. 

De esta manera, es el ser-para-sí y no el ser-en-sí el que vivencia esta nada que separa el 

pasado de las decisiones presentes. Es el ser-para-sí el que no puede justificar sus acciones y que, por 

tanto, es libre.  

 

Mala fe 

Según Sartre, la mala fe es una actitud de la conciencia, una actitud que consiste en negar. 

Esta negación, en vez de dirigirse hacia afuera, hacia el mundo, se dirige hacia adentro, hacia la 

conciencia misma. Es un tipo de negación autodirigida, en el que se niega una parte de sí
42

.  

Sin embargo, la mala fe a pesar de ser un autoengaño, se diferencia de la mentira a secas en 

que no posee los tres elementos que, según Joseph Catalano
43

, debe tener la mentira común, los 

cuales corresponden a: primero, quien engaña debe creer que algo es verdad; segundo, quien engaña 

debe expresar a otro lo opuesto a eso que cree cierto; y tercero, ese otro debe creer lo que le han 

expresado. En el caso de la mala fe, plantea Santoni
44

, no hay lugar para ese otro ya que es la misma 

                                                                                                                                                                            

constreñirme a escribirlo); por último, la nada me separa de lo que seré (descubro la posibilidad permanente de 

abandonarlo, como la condiciñn misma de la posibilidad de escribirlo y como el propio sentido de mi libertad)‖ (p.84) 
41

 He ahí la verdad desagradable explicada por Sartre en El ser y la Nada. 
42

 ―Conviene escoger y examinar una actitud determinada que, a la vez, sea esencial a la realidad humana y tal que la 

conciencia, en lugar de dirigir su negación hacia afuera, la vuelva hacia sí misma. Esta actitud nos ha parecido que debía 

ser la mala fe‖ (Sartre, 2008, p.96) 
43

 En su libro A Commentary on Jean-Paul Sartre's Being and Nothingness 
44

 En su libro Bad Faith, Good Faith and Authenticity in Sartre's Early Philosophy 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 102 

conciencia quien produce la mentira y quien cree esa mentira, por tanto, no es posible la dualidad 

engañador-engañado y tampoco es posible plantear la mala fe como una mentira a secas.  

Ahora bien, ¿qué lleva al ser a realizar este autoengaño? Sartre afirma que la verdad que 

enmascara una actitud de mala fe suele ser desagradable
45

, pero que  el escapar de esta verdad no 

implica que no la conozca, todo lo contrario, la conciencia conoce muy bien la verdad que quiere 

enmascarar y, por tanto, es ella quien produce esta mala fe. La mala fe no es un estado que afecte la 

conciencia (como si fuese algo externo, fuera de la responsabilidad de la persona), es una actitud: 

―uno no padece su mala fe, no está infectado por ella: no es un estado; sino que la conciencia se 

afecta a sì misma de mala fe‖ (Sartre, 2008, p.98). La conciencia se afecta a sì misma de mala fe para 

huir del desagrado que produce esa verdad o para enmascarar la misma. 

Pero, ¿cuál es la verdad que quiere negar la mala fe? Dijimos que la escisión entre pasado y 

presente genera que cada decisión esté indeterminada y, por tanto, injustificada. Esto lleva al ser a 

sentir angustia. La mala fe precisamente niega la indeterminación de nuestros actos, evadiendo así a 

la angistia. De este modo, a pesar de que el ser humano sea siempre libre y siempre esté 

indeterminado, no siente angustia todo el tiempo.  

La mala fe niega la indeterminación de nuestros actos y con eso la nada que surge en el ser-

para-sí. Recordemos que la indeterminación se da a propósito de que en el ser-para-sí surge una nada 

que distancia del pasado.  De esta manera, la mala fe niega lo que caracteriza al ser-para-sí (la nada) e 

intenta que el ser humano se comporte como un ser-en-sí, un ser sin vacíos, completamente 

identificado consigo mismo y determinado por su pasado.  

La mala fe, entonces, evade la angustia, pero genera otro tipo de emociones. En el siguiente 

apartado definiremos el concepto de emoción según Sartre para luego dilucidar el vínculo que existe 

entra la culpa como emoción específica y el autoengaño. 

 

Emociones y mala fe 

En Bosquejo de una teoría de las emociones, Sartre plantea el concepto mágico para referirse 

a la emoción. Para él, la emoción es una manera de transformar mágicamente el mundo. 

El concepto de mundo aquí puede resultar engañoso ya que fácilmente podríamos entender 

por mundo el conjunto de objetos que nos rodea, el conjunto de cosas que compartimos todos los 

seres humanos independiente de nuestras subjetividades o, en otras palabras, el mundo real. Sin 

embargo, no es este mundo al que se refiere Sartre cuando plantea que la emoción lo transforma. 

                                                   
45

 ―Por cierto, para quien practica la mala fe, se trata de enmascarar una verdad desagradable o de presentar como verdad 

un error agradable‖ (Sartre, 2008, p.97) 
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Según Danila Súarez, Sartre explicita la existencia de dos mundos posibles: un mundo real o 

en palabras del Bosquejo, el mundo de los utensilios y un mundo emocional o mágico
46

. El mundo 

que las emociones transforman corresponde a este segundo mundo, el mundo mágico.  

Existen varias referencias en Bosquejo de una teoría de las emociones para el concepto de 

mágico. Por un lado, apunta a esa transformación del mundo propio sin un compromiso hacia el 

mundo real
47

; pero también se refiere a las relaciones interpersonales. Para Sartre, las relaciones 

interpsíquicas de los seres humanos son parte del reino de lo mágico; de manera que el mundo social 

es ante todo mágico
48

. Lo interpersonal es considerado por Sartre como mágico debido a que se 

involucran los mundos internos de cada uno; lo que está en juego en lo interpsíquico son las visiones 

de cada persona sobre los demás y no lo que es cada uno en el mundo real.  

Como planteamos más arriba, las emociones transforman el mundo mágico, esto quiere decir 

que no tienen efecto en el mundo real. Sartre explicita en el Bosquejo que las emociones no son 

efectivas
49

 y que no poseen la capacidad de hacer transformaciones reales en el mundo, sólo surten 

efecto en el reino de lo mágico.   

Por otro lado, Sartre deja muy en claro en el Bosquejo que las emociones, a pesar de surgir 

acompañadas de una acción modificadora del mundo mágico, no son únicamente esas acciones. Más 

bien, define emoción en un sentido más general como la caída de la conciencia en el mundo mágico, 

cuando el mundo real desaparece y nos vemos sumergidos en un mundo irreal
50

. La emoción, 

entonces, sería el conjunto de elementos resultantes de esta caída en el mundo mágico. Pero ¿cómo y 

por qué la conciencia cae en este mundo mágico? Y, por otro lado, ¿cuáles son esos elementos 

resultantes de la caída en el mundo mágico? 

La conciencia cae en el mundo mágico como resultado de un choque con el mundo real. A 

menudo realizamos conductas que chocan con el mundo de los utensilios. El ejemplo que da Sartre en 

el Bosquejo corresponde a una persona que desea asir un racimo de uvas; la persona levanta su mano 

para alcanzar las uvas, pero no lo consigue, las uvas están demasiado altas. Podemos notar como una 

conducta movilizada por el deseo de comer uvas choca con el mundo real: las uvas están demasiado 

                                                   
46

 ―la declaraciñn explìcita de la existencia de dos mundos posibles: un mundo ‗real‘, el mundo de la utensilidad, y un 

mundo ‗emocional‘ y ‗mágico‘‖ (Suárez, 2013, p.39) 
47

 ―Hay que hablar de un mundo de la emociñn como se habla de un mundo del sueðo o de los mundos de la locura‖ 

(Sartre, 2015, p.91) 
48

 ―la categorìa <<mágico>> rige las relaciones interpsìquicas de los hombres en la sociedad y más precisamente nuestra 

percepciñn de los demás‖ (Sartre, 2015, p.94) 
49

 ―Pero la conducta emotiva no se sitúa en el mismo plano que las demás conductas: no es efectiva. No se propone como 

objetivo actuar realmente sobre el objeto como tal a través de unos medios especiales‖ (Sartre, 2015, p.71) 
50

 ―Denominaremos emociñn una brusca caìda de la conciencia en lo mágico. O, con otras palabras, hay emoción cuando 

el mundo de los utensilios se desvanece de repente y es sustituido por el mundo mágico‖ (Sartre, 2015, p.101) 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 104 

altas. A partir de este choque, surge la emoción, la cual, en el ejemplo dictado por Sartre corresponde 

a que la persona, al no lograr alcanzar las uvas, siente repulsión por ellas asegurando que no las desea 

porque están ―demasiado verdes‖. El choque entre la conducta del sujeto (intentar asir las uvas) 

dirigida hacia una meta en particular (comer uvas) y el mundo real (están demasiado altas) genera una 

emoción (repulsión por las uvas, están muy verdes), la cual, es acompañada por una conducta 

alternativa (dejar de intentar alcanzar las uvas) que no está dirigida hacia la meta inicial (comer uvas).  

El conjunto de elementos que surgen del sumergimiento en el mundo mágico corresponde 

entonces a: un cambio a nivel interno (dejar de desear las uvas), una creencia irreal arraigada en el 

mundo mágico (están demasiado verdes) y una conducta motivada por esa creencia (dejar de intentar 

alcanzar las uvas). 

Anthony Hatzimoysis en Emotions in Heidegger and Sartre describe esta estructura de la 

siguiente manera: primero, la persona desea realizar una conducta A1, conducta que tiene que ver con 

una meta determinada, sin embargo, esa conducta A1 no es posible debido a las condiciones 

materiales del mundo o posee un costo demasiado alto para ese sujeto (lo que la hace menos 

atractiva). Como A1 no es posible o es demasiado costosa, el sujeto realiza A2, la cual, es una 

conducta alternativa que no cumple con el propósito de A1, de aquí surge la emoción, como una 

derrota ante la meta de A1. En otras palabras, la emoción se genera por una conducta alternativa que 

no cumple con la meta de la conducta original.  

Por otro lado, Danila Suárez integra el concepto sartreano de proyecto y afirma que el mundo 

no cambia a propósito del proyecto personal que cada uno de nosotros tenemos. Ante esto, es el ser 

humano el que cambia por el mundo y ese cambio es la emoción. En otras palabras, la emoción 

expresada indica que el mundo no está coordinado con nuestro proyecto y que nosotros nos estamos 

adaptando a ese mundo. 

El proyecto es aquí un concepto central. Ignacio Abello lo define como el resultado de una 

decisión libre efectuada en una situación particular, que busca los mejores resultados según la 

perspectiva de quien toma la decisión
51

. Como busca algo que no se tiene o no se es en el presente, el 

concepto apunta hacia el futuro, hacia un ser que aún no es, pero con el que nos identificamos, 

llevándonos a ser el proyecto, sin serlo. Este no-ser, este proyecto, guía nuestras decisiones actuales, 

decisiones que nos llevan a estar creándonos continuamente.  

                                                   
51

 ―el resultado de una decisiñn libre, de una situación particular que hace que se tome una opción determinando buscando 

resultados que se logran dentro del marco de perspectivas,  consideradas satisfactorias para quien las realiza‖ (Abello, 

2011, p.55) 
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Ahora bien, a pesar de estar arraigado en el futuro y a pesar de los postulados de Sartre sobre 

la libertad
52

, el proyecto sí se basa en algo del pasado, en una decisión realizada en completa libertad 

que define al ser a temprana edad, la elección originaria. 

La elección originaria u original corresponde a un compromiso realizado a temprana edad (en 

la primera o segunda infancia) por el cual cada uno de nosotros decide, a partir de una situación 

particular, lo que es y lo que será
53

. Esa situación particular suele ser un hecho traumático
54

 que 

ocurre precozmente y que a partir de éste, se toma una decisión, una postura frente a la vida, un 

compromiso con lo que se es y con lo que se será, que construiría las bases para el yo del presente y 

del futuro. 

Esta vivencia traumática que nos lleva a tomar la elección original corresponde al drama 

original. Luego de esta vivencia, existe un antes y un después en la vida debido a que es este drama el 

que propicia la elección que nos llevará a ser lo que somos y seremos
55

. 

De esta manera, a partir del drama original, los seres humanos toman la elección original, la 

cual, define al ser y, por tanto, marca la pauta de todas las futuras decisiones. El resto de los 

proyectos serán guiados por la elección original. Es más, toda expresión del ser, por más mínima que 

parezca, muestra al ser en su completa expresión y, por tanto, toda decisión, toda proyección del ser, 

se vincula con esta decisión realizada a temprana edad que define al ser
56

.  

La emoción, entonces, sería producto del sumergimiento en el mundo mágico, sumergimiento que se 

vivencia como un choque entre proyecto y mundo. Proyecto, que sería definido por la decisión 

original de cada ser humano, lo que indica que la emoción sería un choque no sólo entre proyecto y 

mundo sino también entre decisión original y mundo.  

 

                                                   
52

 Más arriba planteamos que la libertad se hace posible por la nada del ser-para-sí. En Baudelaire, Sartre expone esta idea 

a propñsito del poeta: ―Esa libertad, esa gratuidad, ese abandono que le dan miedo, son la suerte de todo hombre. ¿Es 

posible tocarse, verse alguna vez? Esa esencia fija y singular que busca, quizá sólo aparezca a los ojos de los otros (ser-

para-otro). Quizá sea absolutamente necesario estar afuera para captar los propios caracteres. Quizá uno no es para sí 

mismo a la manera de una cosa. Quizá uno no es en absoluto: siempre en cuestión, siempre en aplazamiento, quizá uno 

deba hacerse perpetuamente‖ (Sartre, 1968, p.36) 
53

 ―Llegamos aquì a la elecciñn original que Baudelaire hizo de sì mismo, a ese compromiso absoluto por el cual cada uno 

de nosotros decide en una situaciñn particular lo que será y lo que es‖ (Sartre, 1968, p.17) 
54

 Por ejemplo, en Baudelaire Sartre describe que el joven poeta Charles Baudelaire es abandonado emocionalmente por 

su madre, quien luego de la muerte de su padre se vuelve a casar y decide dejarlo en un internado. Este suceso es lo 

suficientemente traumático como para incentivar al poeta a posicionarse frente a la vida con una elección original que 

definió su entera existencia.  
55

 El concepto de drama original es descrito en San Genet comediante y mártir. Luego del drama original del dramaturgo 

Jean Genet, Sartre retrata que se desarrolló en él un clima de horror que lo acompañó por el resto de su vida. 
56

 ―El proyecto original que se expresa en cada una de nuestras tendencias empìricamente observables es, pues, el 

proyecto de ser; o, si se prefiere, cada tendencia empírica está con el proyecto original de ser en una relación de expresión 

y de satisfacciñn simbñlicas‖ (Sartre, 2008, p.763) 
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Culpa y mala fe 

La elección original no sólo es la base del proyecto que choca com el mundo real generando 

emociones, sino que también corresponde a los cimientos de lo que cada uno considera el Bien y el 

Mal. En la filosofía sartreana, el Bien y el Mal no son previos a la existencia y corresponden a 

parámetros generados individualmente. En la biografía del poeta Charles Baudelaire, Sartre afirma 

que el Bien es el objeto y el fin de la voluntad profunda de cada individuo, la cual, se define por la 

elección original
57

. En el caso de Baudelaire, a partir de su opción por el narcisismo
58

, construye lo 

que será el resto de su vida su voluntad fundamental (volcarse hacia sí mismo y desconectarse de los 

demás). Por el contrario, el Mal consiste en desobedecer esa voluntad.  

Con relación a esto, para Sartre la mala fe se define como no actuar según el propio Bien o, en 

otras palabras, como actuar en contra de la voluntad profunda marcada por la decisiñn original: ―Esta 

alma singular (Baudelaire) vive en la mala fe. Hay, en efecto, en ella algo que se disimula a sí misma 

en una fuga perpetua: es que ha elegido no ser su Bien‖ (Sartre, 1968, p.67). 

Esta definición de mala fe planteada en Baudelaire nos entrega un horizonte psicológico del 

concepto de mala fe que no había sido abordado en otras obras. La mala fe tendría relación no sólo 

con la negación autodirigida respecto a la calidad de ser-para-sí (o, en otras palabras, actuar como si 

se fuera un ser-en-sí y negando la nada del ser-para-sí), sino también con el ejecutar acciones que 

vayan en contra de los valores individuales. 

La mala fe, entonces, correspondería a un acto que va en contra de la voluntad profunda de la 

decisión original. Este acto sería el Mal, entendiendo este concepto como una construcción 

individual. Ahora bien, hacer el mal podría generar culpa y, por tanto, ser de mala fe podría generar 

culpa en el ser que se autoengaña.  

Para afirmar que la mala fe genera culpa, nos apoyamos en lo explicitado por Sartre en 

Baudelaire. Sartre afirma que los actos de mala fe generan una conducta de autocastigo por una 

especie pecado que se desea expiar, conducta que por lo demás no es útil: 

―Y sin duda más allá del pecado presente, la puniciñn apunta mucho más profunda, mucho más 

oscuramente a esa Mala Fe que es su verdadera falta, que no quiere reconocer y sin embargo trata de expiar. 

Pero en vano intenta franquear el círculo vicioso donde se ha encerrado: pues el verdugo tiene tan mala fe 

                                                   
57

 ―Cuando un hombre escoge el crimen por interés en pleno acuerdo consigo mismo, puede ser perjudicial o atroz, pero 

no hace en verdad el Mal por el Mal: no hay en él ninguna desaprobación de lo que hace. Sólo los otros pueden, desde 

afuera, juzgarlo malo; pero si nos fuera lícito pasearnos por su conciencia, sólo encontraríamos en ella un juego de 

motivos, groseros quizá, pero concordantes. Hacer el Mal por el Mal es exactamente hacer a propósito lo contrario de lo 

que sigue afirmando como Bien. Es querer lo que no se quiere -pues se continúan aborreciendo las potencias malas- y no 

querer lo que se quiere -pues el Bien se define siempre como el objeto y fin de la voluntad profunda-. ―(Sartre, 1968, p.59) 
58

 En Baudelaire, Sartre explica que luego del abandono de su madre, el poeta toma como decisión original volcarse a sí 

mismo en una actitud narcisista. 
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como la víctima; el castigo es una complacencia como el crimen: apunta a una falta libremente construida 

en falta por preferencia a normas hechas‖ (Sartre, 1968, p.70) 

En el caso de Baudelaire, al actuar de mala fe rompe con su propia norma (la voluntad de su 

decisión original), causándose un daño (se autoengaña en su mala fe) y, como es un acto consciente, 

siente responsabilidad por ello (culpa). Ante esta culpa, el ser genera conductas poco eficientes de 

autocastigo. De esta manera, la culpa se vuelve un indicador emocional de que actuamos de mala fe. 

Las emociones, entonces, nos darían evidencia de un autoengaño realizado de manera no 

voluntariosa.  

La mala fe, recordemos, es un autoengaño para evadir la angustia. Hasta entonces parecía no 

existir ningún efecto negativo en este acto. Parecía que autoengañarse sólo generaba efectos 

positivos: intentar y, en muchos casos lograr aunque de manera momentánea, evadir la angustia 

generada por la libertad total. Con la culpa como efecto secundario de la mala fe, surge una nueva 

dimensión emocional de la vivencia del autoengaño. 

La culpa como alteración en la vivencia en el depresivo  

La depresión es un trastorno monopolar del ánimo que si bien puede ser fácilmente 

reconocible por una gama de síntomas que lo caracterizan -ánimo decaído, alteraciones en el sueño, 

problemas de concentración, sentimientos de culpa irracionales, sensación de angustia, entre otros 

(DSM-V)- es mucho más que eso. La depresión es una alteración en la manera en que cada ser es-en-

el-mundo, dicho de otro modo, este trastorno no puede ser únicamente comprendido como un 

conjunto de síntomas sino más bien debe ser entendido como como un cambio total en la vivencia 

que el paciente tiene del mundo y de sì mismo. Para Otto Dörr (1997) la depresiñn ―es más que 

tristeza (muchos depresivos se quejan, por el contrario, de ‗no poder estar tristes‘, de ‗no poder 

llorar‘), que compromete la vida toda, hasta el último rincñn del alma, razñn por la cual el depresivo 

no puede distraerse, como sí puede hacerlo alguien que está embargado por una pena o preocupado 

por algo‖ (p.229) 

Diversos autores han realizado descripciones de esta vivencia alterada del depresivo con 

investigaciones que apuntan a una alteración en la temporalidad (Ratcliffe, 2012 ;Ghaemi, 2006; 

Dörr, 1997; Mazarelli, 2006). Matthew Ratcliffe (2013), por su parte, además plantea una alteración 

en la voluntad.  

En este trabajo, sin renegar de las investigaciones anteriormente mencionadas que apuntan a 

una alteración en la temporalidad y en la voluntad, planteamos que la vivencia del depresivo está 

alterada además con la culpa. 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 108 

Toda la vivencia del depresivo, su manera de estar en el mundo, está teñida por una vivencia 

crónica de culpa. De este modo, la culpa no sólo sería parte del conjunto de síntomas que describen la 

depresión, sino también una alteración en la vivencia completa de la vida del paciente. 

Esta vivencia alterada por la culpa es descrita de manera profunda por Sartre en Baudelaire. 

Una culpa que, como mencionamos anteriormente, no obedece a leyes externas acerca del Bien y el 

Mal, sino más bien a parámetros individuales a propósito del proyecto original. 

Los parámetros individuales de la culpa cobran sentido cuando reflexionamos acerca de la 

culpa del depresivo, la cual, es crónica e irracional. No hay manera de convencer al depresivo en 

psicoterapia de que las cosas por las cuales se siente culpable no son su culpa, no hay parámetro 

externo que lleve a que el paciente no se sienta culpable. El paciente depresivo que dentro de su 

trastorno no conlleva una pérdida del juicio, es capaz de entender racionalmente los parámetros 

externos que el terapeuta expone y que dictaminan que las cosas por las cuales se siente culpable no 

son su culpa, pero no es capaz de sentirlo así. A pesar de todos los argumentos, el depresivo continúa 

sintiéndose culpable. 

Los parámetros externos, entonces, no son lo que definen la culpa en el depresivo. Las ideas 

internas acerca del Bien y el Mal adquieren protagonismo. El depresivo sentiría culpa por estar 

continuamente actuando en contra de su proyecto originario o, dicho de otro modo, actuando con el 

Mal. 

La culpa que arrastra este actuar se vivencia con un autocastigo crñnico ―o más bien su mala 

fe es tan profunda que ya no la domina. Tiene tan violento horror de sí mismo, que su vida puede 

considerarse una larga serie de castigos que se inflige. Mediante la autopuniciñn se redime‖ (Sartre, 

1968, p.69). 

La mala fe incontrolable. El ir en contra del propio proyecto como una forma de vida que se 

traduce en una culpa constante acompañada de un crónico autocastigo. Esa es la vivencia del 

depresivo que es en el mundo con una culpa de la cual no puede distraerse y con una mala fe crónica 

de la cual es responsable pero que, a la vez, se le ha escapado de las manos. 

 

Conclusiones 

 La mala fe como autoengaño que apunta a negar la nada del ser-para-sí con el propósito de 

evadir la angustia posee efectos secundarios a nivel emocional. Esos efectos corresponden 

principalmente a la culpa y al autocastigo. Estos dos elementos (culpa y autocastigo) son 

particularmente importantes en la sintomatología depresivo, especialmente la culpa que es 

considerada incluso por un manual tan sintomático y descriptivo como el DSM-V. 
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 Ahora bien, la culpa no es un síntoma más de la depresión, sino que es una alteración que 

afecta toda la vivencia que tiene el paciente de sí mismo y del mundo. La forma completa en que el 

paciente se mueve en el mundo se ve alterada por una culpa crónica que no obedece a parámetros 

externos, sino más bien a ideas internas acerca del Bien y el Mal basadas en el proyecto original. 

 La culpa del depresivo se debe a un continuo actuar de mala fe que consiste no sólo en negar 

su calidad de ser-para-sí, sino también en ir en contra de los lineamientos de su propio proyecto 

originario. Esta actitud genera una autopunición constante que radica en una mala fe incontrolable. 

 Esta visión de la culpa en el depresivo apunta no sólo a un enriquecimiento de las 

investigaciones previas de la fenomenología de este trastorno, sino también a nuevos lineamientos en 

psicoterapia. Si la culpa del depresivo radica en parámetros internos respecto al proyecto original, la 

decisión originaria adquiere una mayor importancia en el tratamiento. Nuevas dimensiones de la 

culpa podrían llevarnos a diferentes comprensiones de la misma, además del uso de distintas técnicas 

que convendría investigar. 
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IMAGINÁRIO E REALIDADE NA CONCEPÇÃO SARTREANA DA BELEZA 

 

Vinicius Xavier Hoste 

 

Resumo: Na segunda parte da conclusão de O imaginário, Sartre afirma que a ideia de beleza é incompatível com a 

realidade perceptível, sendo, ao contrário, um valor exclusivamente imaginário. Nesse sentido, para se revelar, a 

beleza exige a nadificação do mundo e a aparição da consciência imaginante, já que aquilo que é belo só pode ser 

apreendido enquanto tal em um conjunto irreal, pois está isolado do mundo. De fato, a beleza aqui, mais do que 

imaginária, é uma qualidade estética, algo que pertence à arte, visto que esse conjunto irreal é justamente aquilo que, 

para Sartre, qualifica os objetos artísticos. Dito isso, é precisamente essa relação entre beleza, arte, percepção e 

imagem que pretendemos destacar neste trabalho, buscando na teoria do imaginário as explicações e implicações 

dessas escassas afirmações sobre a beleza. Para tanto, retomaremos alguns pontos cruciais da teoria sartreana da 

imagem. Primeiramente, tentaremos ressaltar a diferenciação entre perceptivo e imaginário. Em seguida, 

abordaremos a questão do analogon, mostrando como esse conceito, para além da diferenciação, revela uma relação 

entre percepção e imagem. Pretendemos ainda aprofundar essa relação, chegando, enfim, à questão da obra de arte. 

Com isso, procuraremos entender como cada uma dessas indagações reflete sobre a ideia de beleza, além de apontar 

ainda para duas considerações pouco exploradas nessa obra, a saber, a possibilidade de confusão entre realidade e 

beleza e a distinção entre beleza e moral, entre o estético e o ético. 

Palavras-chave: Beleza, Arte, Imaginário, Percepção 

 

IMAGINARY AND REALITY IN SARTRE‟S CONCEPTION OF BEAUTY 

Abstract: In the second part of the conclusion of The Imaginary, Sartre asserts that the idea of beauty is 

incompatible with the perceptible reality, being, on the contrary, an exclusively imaginary value. In this sense, to 

reveal itself, beauty demands the negation of the world and the appearance of the imaginative consciousness, since 

that which is beautiful can only be apprehended as such in an unreal set, because it is isolated from the world. In 

fact, beauty here, more than imaginary, is an aesthetic quality, something that belongs to art, since this unreal set is 

precisely what, for Sartre, qualifies the artistic objects. That said, it is precisely this relation between beauty, art, 

perception and image that we intend to highlight in this work, searching in the theory of the imaginary the 

explanations and implications of these meager affirmations about beauty. For this, we will return to some crucial 

points of the Sartre‘s theory of the image. First, we will try to emphasize the differentiation between perceptual and 

imaginary. Next, we will address the analogon issue, showing how this concept, beyond differentiation, reveals a 

relationship between perception and image. We also intend to deepen this relationship, reaching, finally, in the 

question of the work of art. With this, we will try to understand how each of these questions reflects on the idea of 

beauty, in addition to pointing to two less explored considerations in this work, this is, the possibility of confusion 

between reality and beauty and the distinction between beauty and morality, aesthetic and ethical. 

Key-words: Beauty, Art, Imaginary, Perception 
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I. 

Em O imaginário, Sartre reserva poucas linhas para falar da beleza, abordando-a, de 

passagem, na segunda parte da conclusão. Essa etapa final, aliás, não é dedicada a pensar 

exclusivamente tal questão, mas a refletir sobre ―o tipo existencial da obra de arte‖, pois, como 

justifica o filósofo francês, a arte se encontra em relação direta com o imaginário, ela é, mais 

precisamente, um irreal. Nesse contexto de reflexão estética, ao contrário do que se poderia supor, a 

beleza não aparece primeiramente enquanto uma qualidade da obra de arte, mas enquanto uma 

negatividade, isto é, uma privação, ―[...] um ser que não poderia dar-se à percepção e que, em sua 

prñpria natureza, está isolado do universo‖ (SARTRE, 2010, p. 363, tradução nossa). O ser da beleza 

parece, portanto, constituir-se naturalmente por um isolamento do mundo, por uma interdição ao 

perceptível, visto que ele se revela unicamente como fazendo parte de um todo irreal – que é 

justamente o objeto estético.  

Pode-se entrever a partir disso que, para Sartre, beleza e arte estão intimamente ligadas, 

pertencem ao mesmo campo de existência, ao campo do irreal, do imaginário, daquilo que se opõe ao 

perceptivo, ao real. Obviamente, essas relações não são arbitrárias ou fortuitas, são o 

desenvolvimento e a conclusão de uma antinomia anterior, isto é, da diferença radical entre percepção 

e imagem. De fato, o filósofo francês mostra ao longo de O imaginário que imaginar e perceber se 

referem a dois gêneros distintos de consciência, a duas consciências completas que se relacionam, 

cada uma à sua maneira, com o mundo: enquanto perceber é intencionar um objeto real, imaginar é 

justamente exercer a função irrealizante da consciência, é intencionar um objeto ausente ou 

inexistente, é criar uma imagem desse objeto. Dessa maneira, percepção e imaginação representam 

―as duas grandes atitudes irredutìveis da consciência‖, duas atitudes que jamais serão 

contemporâneas, pois ―se excluem mutuamente‖ (SARTRE, 2010, p. 231). Quer dizer, não pode 

haver uma coexistência entre percepção e imagem, essas consciências jamais aparecerão 

simultaneamente, pelo contrário, uma imagem só aparecerá a partir do desaparecimento da percepção, 

e vice-versa.  

Dito isso, o traço fundamental que diferencia a consciência imaginante da percepção é o 

fato de que apenas ela possui um caráter ―[...] ao mesmo tempo constituinte, isolante e aniquilador‖ 

(SARTRE, 2010, p. 348, tradução nossa). A ―consciência imaginante‖, ao intencionar um objeto 

qualquer, o constitui enquanto um objeto irreal, criando – a partir de um saber – a imagem de algo 

que não está presente na realidade; esse ato de criação isola o objeto imaginado de suas relações com 

o mundo real, pois a imagem se dá como um objeto irreal; além disso, ao criar uma imagem, a 

consciência deve operar sempre uma negação do real perceptível, de modo que ela aniquila naquele 

momento a percepção da realidade. A consciência perceptiva, por sua vez, não constitui nem isola 

nada, pois se relaciona sempre com presenças reais, presenças que vão se revelando aos poucos, que 

geram dúvidas e vão ensinando mais a cada observação. Isso se dá, pois a percepção se relaciona com 

os objetos dentro de uma situação real e concreta, de um mundo estruturado, de modo que perceber 

um objeto qualquer significa apreendê-lo sobre um fundo de realidade, sobre um fundo de mundo que 

se apresenta como um conjunto.  

A consciência perceptiva está, então, ―enredada no existente‖, não podendo apreender 

senão aquilo que se oferece em realidade. Como diz Sartre (2010, p. 359, tradução nossa), na 

percepção, ―[...] o homem está comprimido no mundo, transpassado pelo real, ele está muito próximo 

da coisa‖ – próximo demais para apreender o que pode ser belo. A beleza, com efeito, é um ser que 

está fora da realidade, que sñ se entrega em um ―conjunto irreal‖, por isso, ela exige que se ultrapasse 
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essa realidade compressora através de um movimento de afastamento do mundo, ou melhor, ela ―[...] 

exige que as percepções particulares se diluam no conjunto sincrético mundo e que esse conjunto 

recue‖ (SARTRE, 2010, p. 356, tradução nossa). Nessa perspectiva, apreender aquilo que é belo é 

necessariamente ―[...] constituir um objeto à margem da totalidade do real, é, portanto, manter o real à 

distância, libertar-se dele, em uma palavra, negá-lo‖. (SARTRE, 2010, p. 352, tradução nossa). Sendo 

assim, a beleza só se revela a partir da nadificação do mundo, da negação daquilo que pode ser 

percebido, ou seja, ela só se revela à consciência imaginante.  

Diante disso, enquanto irrealidade, a beleza está ligada a essa consciência sui generis 

capaz de negar a realidade, uma consciência criadora que exerce sobre o mundo sua função 

irrealizante. Essa filiação da beleza ao imaginário mostra ainda que o objeto belo só pode se entregar 

enquanto totalidade: uma totalidade irreal que depende de um ato criador da consciência imaginante 

para existir. Em consequência disso, a beleza só se mostra como que isolada a uma distância 

intransponível do que se pode perceber, seu tempo-espaço é outro, é irreal, de sorte que ela aparece 

imediatamente ―[...] como fora do alcance em relação à realidade‖ (SARTRE, 2010, p. 352, tradução 

nossa). 

 

II. 

Portanto, a beleza está ligada a uma consciência sui generis capaz de presentificar objetos 

ausentes ou inexistentes, uma consciência imaginante que é estruturalmente diversa de uma 

consciência perceptiva. Não obstante essa diferença irredutível, é preciso dizer ainda que o mundo 

perceptível pode também ensejar o surgimento da consciência imaginante, que ele também se 

relaciona com a beleza. Ora, se a consciência imaginante dirige sua intenção a um objeto que não está 

presente, Sartre (2010, p. 46, tradução nossa) acrescenta que ela sñ pode fazer isso ―[...] através de 

um conteúdo fìsico ou psìquico que não se dá em si mesmo, mas a tìtulo de ‗representante analñgico‘ 

do objeto visado‖. Esse ―representante analñgico‖ é o que o pensador francês chama de analogon e, 

com efeito, nem todo analogon será perceptível, podendo variar entre matérias mentais (por exemplo, 

sentimentos) e ―[...] tipos intermediários que nos apresentam sínteses de elementos exteriores e de 

elementos psíquicos, como quando se vê um rosto entre as chamas, nos arabescos de uma tapeçaria, 

ou no caso das imagens hipnagñgicas‖ (SARTRE, 2010, p. 46, tradução nossa).  

Para além dessa variação possível do representante analógico o que interessa examinar 

aqui é o caso específico do analogon perceptível, afinal, se é inequívoco que a beleza é, para Sartre, 

um objeto irreal, é preciso ressaltar que ela não está ligada a uma irrealidade qualquer, ela não se 

entrega como uma imagem  involuntária ou mental, mas está associada a um determinado trabalho 

real, a um objeto perceptivo que que lhe serve como analogon
59

. Dito isso, é importante entender aqui 

que o analogon não é a imagem, ele é apenas um meio, uma matéria que a consciência utiliza para 

cria-la. Pode-se dizer que o analogon é uma espécie de correspondente do objeto ausente, visto que 

ele remete explícita ou implicitamente a tal objeto, de modo que, a partir dessa remissão, a 

consciência imaginante pode estruturar uma imagem. Por conseguinte, o analogon precisa sempre de 

uma intenção da consciência que o interprete, que faça surgir a partir dele uma imagem. Como 

escreve Sartre (2010, p. 45, tradução nossa), o analogon é capaz de representar o ―[...] objeto ausente, 

sem conseguir, contudo, suspender essa característica dos objetos de uma consciência imaginante: a 

ausência‖. O analogon é, portanto, uma matéria que solicita, estimula, possibilita o surgimento da 

                                                   
59

. Como se verá adiante, a obra de arte, apesar de sua dimensão irreal, é constituída primeiramente como um objeto real, 

ou seja, como um analogon perceptível. 
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imagem, mas ele não se impõe como imagem, ele não é a imagem; por isso, sua solicitação não irá 

necessariamente culminar na aparição de uma consciência imaginante.   

Isto posto, a especificidade do analogon perceptível é simplesmente que se trata de um 

objeto real, de modo que, ao criar uma imagem a partir dele, a consciência imaginante vai dirigir sua 

intenção a um objeto ausente ou inexistente, mas fará isso com o apoio de uma matéria real. Em 

consequência disso, esse analogon permanecerá acessível à percepção mesmo após a desaparição da 

imagem – o que não ocorre no caso das imagens mentais
60

. No caso da obra de arte, mesmo que o 

objeto estético seja definido como irreal, há necessariamente uma realidade que serve de analogon a 

esse objeto: o trabalho do artista é um esforço real sobre uma matéria real; a obra, fruto desse 

trabalho, é também uma realidade. Toda arte se constrói, então, de matérias e acontecimentos 

perceptíveis, de realidades que, porém, só revelam um sentido estético enquanto irrealidade.  

Com efeito, na criação de uma obra de arte o artista pode até partir de uma intuição 

subjetiva, de uma ―imagem mental‖ como diz Sartre (2010, p. 363); no entanto, o sentido dessa 

imagem enquanto tal permanecerá ―incomunicável‖ à percepção, ele jamais poderia ser transformado 

em realidade. Por isso, quando cria uma obra, o artista não transforma essa imagem em algo 

perceptível, mas constitui  

 

[...] um analogon material de modo que cada um possa captar essa imagem apenas considerando o 

analogon. Mas a imagem assim provida de um analogon exterior permanece imagem. Não há realização do 

imaginário, poderia se falar no máximo de sua objetivação (SARTRE, 2010, p. 363-364, tradução nossa). 

 

Certamente, o público pode se relacionar exclusivamente com o que é perceptível em uma 

obra de arte, nesse caso, todavia, ele não vai acessar a dimensão estética da obra, mas vai considerar 

somente seus elementos reais. Sartre (2010, p. 103, tradução nossa) afirma, por exemplo, que ao 

perceber uma determinada gravura de Dürer – O Cavaleiro, a Morte e o Diabo – ele somente 

observava suas linhas pretas e figuras incolores; em contrapartida, ao operar a síntese imaginante, 

―[...] o raso transformava-se em relevo, o incolor valia por colorido, o vazio por cheio‖. Quer dizer, 

através da apreensão imaginante é como se essa gravura ganhasse vida, é como se ela assumisse um 

outro sentido, e é justamente neste ―outro sentido‖ que está sua beleza. É desse ponto de vista que se 

pode afirmar que o sentido estético de uma obra de arte está reservado à consciência imaginante, pois 

sua beleza não está no que é perceptível, mas é algo irreal. Com isso, não se pode encontrar na 

percepção de uma obra de arte nada de estético, nenhuma beleza, mas apenas realidades, afinal, 

aquilo a beleza ―[...] é um ser que não poderia se dar à percepção e que, por sua prñpria natureza, está 

isolado do universo (SARTRE, 2010, p. 363, tradução nossa).  

A realidade não é, portanto, o fim da obra, ela é apenas o meio, visto que seu sentido 

estético, que sua beleza está reservada a uma consciência que não somente percebe, mas é capaz ir 

além do sentido real. Essa estrutura irreal que se apreende em uma obra de arte é basicamente a 

mesma que se apreende em toda imagem, existe, porém, uma diferença fundamental na natureza do 

objeto estético, pois através da obra de arte a consciência vai intencionar um objeto inexistente. 

                                                   
60

. No caso das chamadas imagens mentais, o analogon não apresenta nenhuma qualidade do objeto real. Por isso, mesmo 

que a consciência imaginante intencione através desse analogon um objeto real, ele não terá um correlativo perceptível, 

ou seja, não poderá ser captado fora da própria imagem, nascerá e desaparecerá juntamente com ela. Como explica Sartre 

(2010, 109, tradução nossa): ―Nos casos de imagem mental o conteúdo [analogon] não possui exterioridade. Se vê um 

retrato, uma caricatura, uma mancha: não se vê uma imagem mental. Ver um objeto é localizá-lo no espaço, entre esta 

mesa e este tapete, a uma certa altura, à minha direita ou à minha esquerda. Ora, minhas imagens mentais não se misturam 

aos objetos que me cercam‖.  
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Novamente falando da gravura O Cavaleiro, a Morte e o Diabo, Sartre (2010, p. 46, tradução nossa) 

esclarece que os personagens intencionados através da gravura ―[...] são certamente objetos para mim. 

Mas são objetos nos quais eu coloco, desta vez, não a ausência, mas a inexistência‖. Esses objetos 

inexistentes que a consciência intenciona em uma obra de arte são, nas palavras do autor francês, 

ficções, isto é, objetos que não estão presentes, nem diante da consciência nem em parte alguma – 

eles simplesmente não existem: ―[...] por um lado, eu vejo a Morte [...]; por outro, essa Morte que 

vejo não existe‖ (SARTRE, 2010, p. 102, tradução nossa).  

Assim, o que caracteriza a consciência estética é o modo como ela se relaciona com seu 

objeto, afinal, enquanto na imagem de um amigo, por exemplo, eu apreendo um sentido irreal de um 

existente real, porém ausente, na irrealidade de uma obra de arte eu capto um sentindo irreal que está 

totalmente ―fora da existência‖. Dito de outro modo, através do retrato a consciência imaginante 

pretende presentificar uma pessoa real que está ausente, o que implica que essa imagem não será 

colocada como uma ficção, será a irrealização do sentido de um existente; no caso de uma obra de 

arte, mesmo quando figurativa, o objeto visado através dela não será apenas o existente que nela 

aparece figurado, haverá sempre um sentido que jamais poderia ser apreendido pela percepção, um 

sentido que é, por isso, fictício
61

.  

De fato, essa diferença em nada altera a natureza real do analogon e sua função, o que 

muda é aquilo que é intencionado através dessa realidade e o ―caráter posicional da consciência‖ 

(SARTRE, 2010, p. 55). Tal modificação, apesar de sutil, é essencial para a compreensão da beleza, 

afinal, aquilo que é belo não é um objeto que está apenas ausente, mas um objeto que não existe para 

a percepção – ―[...] o real nunca é belo‖ (SARTRE, 2010, p. 371, tradução nossa).  

A partir disso, o que caracteriza a beleza não poderia ser o simples fato que uma obra 

remete a consciência a um objeto ausente da realidade naquele momento; na verdade, uma obra só é 

bela porque possui a capacidade de mostrar sentidos que a realidade jamais revelaria. Como escreve 

Sartre (2010, p. 365-366, tradução nossa), o cubismo mostrou que uma obra de arte não é 

simplesmente uma imitação, uma representação da realidade, ela é a constituição de um objeto novo, 

de modo que a realidade de uma obra não funciona apenas ―[...] como analogon de um buquê de 

flores ou de uma clareira‖. A beleza d‘Os girassóis de Van Gogh, por exemplo, não poderia estar no 

fato de que esse quadro é o analogon de determinados girassóis reais, mas essa obra é bela justamente 

porque nenhum girassol real parece capaz de expressar o sentido que ela apresenta.  

Com isso, pode-se dizer que mesmo em uma obra figurativa o sentido estético não está na 

realidade a que essa obra parece remeter, mas em um conjunto irreal capaz de subvertê-la, de 

reorganizá-la, de conferir a ela um sentido novo, fictício, um sentido que a percepção jamais 

apreenderia. Portanto, para além daquilo que é figurativo em uma obra de arte, seu sentido estético, 

sua beleza será sempre algo que não pode existir para a percepção, algo que não está apenas ausente, 

está fora da existência. E se em obras figurativas é possível reconhecer que o sentido estético não é 

apenas ausente, mas inexistente, em obras abstratas isso fica ainda mais evidente, afinal, essas obras 

geralmente não apresentam formas assimiláveis à realidade, mas configurações que fogem ao sentido 

habitual, que se oferecem de imediato como 

 

                                                   
61

. Nesse sentido, um retrato também poderia ser considerado como uma obra de arte, no entanto, a abordagem feita por 

Sartre em L‟imaginaire não tem por objetivo mostrá-lo enquanto tal, mas apenas como um meio de evocação da imagem 

de um amigo ausente. De fato, para se falar de um retrato enquanto arte seria preciso apreender nele mais do que um 

objeto ausente, um aspecto inexistente, um sentido que seria a apresentação de algo que não é possível perceber. 
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[...] um conjunto irreal de coisas novas, de objetos que eu nunca vi e nunca verei, mas que não são, por isso, 

menos irreais, objetos que não existem dentro da tela, nem em parte alguma do mundo, mas que se 

manifestam através da tela e se apoderam dela por uma espécie de possessão. E é o conjunto desses objetos 

irreais que eu qualificarei de belo (SARTRE, 2010, p. 366, tradução nossa). 

 

Dessa maneira, o fato de obras abstratas apresentarem à percepção objetos que não 

existem no mundo cotidiano não significa que elas revelem o seu sentido estético enquanto realidade, 

que essa realidade deixe de ser um analogon, que sua beleza esteja acessível à percepção. Pelo 

contrário, essas obras, ainda mais que as figurativas, só podem fazer sentido esteticamente, isto é, só 

podem ser belas se consideradas de um ponto de vista imaginante. Por isso, se apenas percebo uma 

obra abstrata é bem provável que ela não apresente grande interesse, já que suas formas parecerão 

totalmente desprovidas de sentido, desprovidas de beleza. Todavia, para além desse caos que se 

revela à percepção, é possível descobrir nisso que parece tão absurdo alguma beleza. Para tanto, 

porém, não se deve apenas perceber a obra, é preciso alcançar a inexistência que se mostra à 

consciência imaginante através de sua realidade, é preciso tomar suas formas aparentemente sem 

lógica como analogon e apreender nelas uma irrealidade que pode apresentar [...] um sentido rico e 

profundo. E esse sentido está lá, imediato, [...] ele se entrega sem que seja necessário decifrá-lo‖ 

(SARTRE, 2010, p. 29, tradução nossa).  

Por conseguinte, em uma obra abstrata a consciência imaginante não toma as formas 

confusas como o analogon de uma coisa real, ou seja, ela não organiza, não decifra um sentido real 

naquilo que parece não ter sentido. O que ocorre é que a consciência imaginante é capaz de apreender 

nas formas abstratas um sentido irreal, de captar o nexo naquilo que há de mais desordenado, de 

aceitar essa complexidade indecifrável e apreender nela uma beleza. Com efeito, outros tipos de obras 

de arte que não remetem diretamente a objetos da realidade em suas formas parecem também 

escancarar esse sentido fictício da beleza. Na arquitetura, na dança ou na música, por exemplo, não há 

remissão alguma a objetos do mundo real, pelo contrário, uma melodia, assim como um passo de 

dança ou uma forma arquitetônica, ―[...] não remete a nada, a não ser a si prñpria‖ (SARTRE, 2010, 

p. 368, tradução nossa). Esse ―si prñprio‖ a que essas obras remetem não é uma realidade perceptìvel, 

mas um sentido que só se revela à consciência imaginante. Quer dizer, não é a imagem de um objeto 

real ausente que se poderia decifrar através dos sons de uma sinfonia, por exemplo, é a imagem de 

um objeto que ―está inteiramente fora da realidade‖, de um objeto que possui um ―tempo prñprio‖, 

um ―tempo interno‖ e determinado, que tem seu inìcio e seu fim e que está fora do alcance da 

percepção. 

Em consequência disso, apreender o sentido estético de uma sinfonia, como mostra Sartre 

(2010, p. 369, tradução nossa) no penúltimo parágrafo de O imaginário, não é apreender apenas o 

evento real e datado que é sua execução, seu analogon, é ―escutá-la em lugar nenhum‖ (nulle part), é 

―[...] parar de pensar que o acontecimento é atual e datado, com a condição de interpretar a sucessão 

de temas como uma sucessão absoluta e não como uma sucessão real‖. Dessa forma, a música, em 

sentido estético, está totalmente apartada do mundo perceptivo, ela se encontra em outro lugar, é algo 

que não está apenas ausente da realidade, mas que absolutamente não existe.  

 

III. 

A beleza, assim como o sentido estético de uma música, é exatamente isso que não existe, 

ou seja, ela está apartada do perceptível. Não se deve pensar, contudo, que ela esteja, por isso, em 

uma espécie de suprassensível, em um mundo ideal, de sorte que para captar o que é belo a 
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consciência deveria apreender o real de uma maneira mística, através de uma faculdade extraordinária 

que só se acessaria raramente. Na verdade, a exclusividade que a consciência imaginante possui em 

revelar a beleza não é fruto de uma capacidade de acessar um outro mundo, visto que, como sublinha 

Sartre (2010, p. 254), não há ―outro mundo‖, não há um mundo irreal
62

; o que há é uma consciência 

capaz de se relacionar com o mundo real de outra maneira, de distanciar-se dele, de apreender nele 

novos sentidos. É preciso concordar aqui com Michel Sicard (2011, p. 73, tradução nossa), que 

ressalta que a consciência imaginante não ocupa na vivência humana uma ―[...] função 

transcendental, mas uma função operacional concreta: ela permite acessar toda a potência dos 

sentidos‖ – potência essa que a percepção não acessaria.  

Com efeito, a arte é justamente uma abertura para essa potência de sentidos que não está 

acessível à percepção e, nessa perspectiva, se o belo é algo inexistente é simplesmente porque seu 

sentido foge daquilo que se está habituado na existência real, ele é algo que sñ pode ser ―[...] 

constituìdo e apreendido por uma consciência imaginante que o coloca como irreal‖ (SARTRE, 2010, 

p. 366-367, tradução nossa). Isso significa, como aponta Franklin Leopoldo e Silva (2004, p. 102), 

que na apreensão estética a consciência imaginante se distancia do mundo,  

 

[...] se desvia da existência, niiliza – ou nadifica – as circunstâncias da situação concreta, e se absorve nesse 

objeto inexistente, bem-ordenado, com tempo próprio, com começo e fim definidos. A consciência 

imaginante, como diz Sartre, pode se liberar do mundo existente. 

 

Esse movimento de liberação que a consciência imaginante opera a fim de alcançar o 

objeto estético é semelhante ao movimento de um pintor impressionista, que somente ―[...] ao se 

colocar a uma distância conveniente em relação ao seu quadro [...] identificará o conjunto ‗floresta‘ 

ou ‗ninfas‘ da multidão de pequenos toques que ele deu sobre a tela‖ (SARTRE, 2010, p. 354, 

tradução nossa). Apreender esteticamente uma obra, todavia, não é distanciar-se fisicamente dela, 

como faz o pintor, é operar uma reconfiguração de sentido, é diluir o perceptivo, é negar o real, mas, 

ao mesmo tempo, conservá-lo como fundo, afinal, é sobre esse fundo e em ligação com ele que ―[...] 

a forma irreal deve se destacar‖ (SARTRE, 2010, p. 356, tradução nossa).  

Dessa forma, se a consciência imaginante opera uma negação do real ao constituir o 

objeto estético, é preciso acrescentar ainda que essa negação não é absoluta, já que ―[...] uma imagem, 

sendo negação do mundo de um ponto de vista particular, aparece somente sobre um fundo de mundo 

e em ligação com o fundo‖ (SARTRE, 2010, p. 356, tradução nossa). Ora, todo objeto estético irreal, 

toda beleza mesmo estando apartada do perceptivo está, simultaneamente, ligada a um analogon real, 

a uma obra material que ―[...] que é única no tempo e no espaço‖ (SARTRE, 2010, p. 105, tradução 

nossa). Por isso, como explica Sartre (2010, p. 368, tradução nossa), se desejo escutar uma 

determinada música, ―[...] eu teria alguma repugnância em escutar uma orquestra de amadores, teria 

preferência por este ou aquele maestro‖. De fato, quanto melhor e mais apurada tecnicamente for a 

execução real, melhor será também a apreensão do objeto estético. Em contrapartida, os deslizes 

―[…] de uma orquestra ruim que ‗toca rápido demais‘ ou ‗demasiado lentamente‘, que ‗está fora do 

movimento‘, etc, me parecem ofuscar, ‗trair‘ a obra que ela interpreta‖ (SARTRE, 2010, p. 368, 

tradução nossa).  

                                                   
62

. ―Un monde est un tout lié, dans lequel chaque objet a sa place déterminé et entretien des rapports avec les autres objets. 

L‘idée même de monde implique pour ses objets la double condition suivante: il faut qu‘ils soient rigoureusement 

individués; il faut qu‘ils soient en équilibre avec le milieu. C‘est pourquoi il n‘y a pas de monde irréel, parce qu‘aucun 

objet irréel ne remplit cette double condition‖ (SARTRE, 2010, p. 254). 
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Esse exemplo mostra que, se por um lado, é a irrealidade da beleza que confere um 

sentido à realidade da obra, por outro, essa realidade também influencia na apreensão da beleza
63

 – 

afinal, a beleza depende dessa realidade particular e individual que é o seu analogon, ela não pode se 

desvencilhar de suas características. Como explica Sartre (2010, p. 370, tradução nossa), o objeto 

estético ―[...] depende, em sua aparição, do real‖, de modo que seria impossìvel modificar essa 

realidade que é o analogon sem modificar o sentido estético, irreal da obra
64

. Em consequência disso, 

não é possível distinguir totalmente da materialidade da obra o seu sentido estético, a beleza irreal 

que nela habita. Isso implica ainda que a beleza não poderia ser uma criação puramente subjetiva da 

consciência, visto que, como nota Moutinho (2009, p. 309), a nadificação operada pela consciência 

imaginante sobre a obra material ―[...] não implica o abandono de toda objetividade: resta ainda o 

analogon, animado por uma intenção imaginante e, nessa medida, suporte (exterior) do objeto 

estético irreal‖.  

 Assim, por mais que seja irreal e que dependa de um ato criador da consciência 

imaginante para existir, a beleza não é nem ideal nem subjetiva, pois depende necessariamente da 

materialidade da obra para se mostrar. Por isso, se a aparição do objeto estético exige uma negação do 

real, a realidade não deixa de estar ligada à beleza, uma vez que o objeto estético será sempre 

sustentado pela realidade ―[...] com uma estranha e comovente rigidez frágil‖ (SARTRE, 2011, p. 38, 

tradução nossa). Logo, captar a beleza significa apreender sobre a realidade da obra um sentido que 

está além dela, mas que não está totalmente desligado dela: trata-se apenas de um sentido que a 

percepção não seria capaz de alcançar, de um sentido silencioso que só se mostra à consciência 

imaginante.  

 

IV. 

Com efeito, essa relação entre real e imaginário não é algo exclusivo da arte, mas da 

vivência humana em geral, de modo que, como afirma Sartre (2010, p. 356, tradução nossa), toda 

situação real está impregnada de imaginário, e cada realidade especìfica pode funcionar ―[...] como 

motivação concreta e precisa da aparição de determinado imaginário particular‖. Por causa disso, não 

apenas as obras de arte ou objetos como um retrato podem funcionar como analogon, mas toda 

realidade apreendida pela consciência perceptiva ―[...] compreende sempre uma ultrapassagem em 

direção a uma consciência imaginante particular que é como o avesso da situação‖ (SARTRE, 2010, 

p. 360, tradução nossa). Nessa perspectiva, a consciência imaginante possui sempre a possibilidade de 

explicitar ―o sentido implìcito do real‖, distanciando-se dele, tomando sobre ele um outro ponto de 

vista. 

Por essa razão, se não é possível que haja uma confusão entre imagem e percepção, não 

se deve pensar que exista entre essas consciências uma separação total, ou melhor, uma 

impossibilidade de relação. Na verdade, ―[...] somente uma vontade formal pode impedir a 

consciência de deslizar do plano da imagem àquele da percepção‖ (SARTRE, 2010, p. 63, tradução 

nossa), de sorte que na vivência humana há uma transitoriedade contínua entre percepção e 
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. Diferentemente da imagem de um amigo, que pode aparecer tanto a partir de um retrato, quanto de uma caricatura, ou 

mesmo de um perfume ou de um sentimento (um amigo morto), o objeto estético está intimamente ligado a determinada 

realidade que é a obra material.  
64

 Se uma escultura qualquer, por exemplo, tivesse outras dimensões, outra cor, outra textura, se ela fosse de gesso e não 

de bronze, certamente o objeto estético que nela se apreenderia não seria o mesmo, ele apresentaria outro sentido, outra 

beleza.  
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imaginação
65

. Desse modo, para além da separação radical e das diferenças existentes entre as 

consciências imaginante e perceptiva, há também uma complementaridade entre elas, de modo que 

seria impossìvel conceber a ―[...] consciência realizante sem consciência imaginante, e vice-versa‖ 

(SARTRE, 2010, 361, tradução nossa). Quer dizer, uma consciência imaginante sempre é precedida 

por e precede uma consciência perceptiva, ela ―[...] é uma forma sintética que aparece como um certo 

momento de síntese temporal e se organiza com outras formas de consciência, para formar uma 

unidade melñdica‖ (SARTRE, 2010, p. 37, tradução nossa). 

É precisamente a partir dessa relação que se mantém possível a todo momento entre 

imaginário e real que, apesar da ligação essencial entre beleza e arte, Sartre (2010, p. 372, tradução 

nossa) também fala, no último parágrafo de O imaginário, na possibilidade de que a consciência se 

relacione com o real esteticamente, que ela tome uma ―[...] atitude de contemplação estética diante de 

acontecimentos ou objetos reais‖, em suma, que ela encontre beleza na realidade. Não se deve pensar, 

porém, que a beleza possa ser percebida no mundo real; o que acontece nesses casos é uma confusão, 

já que as realidades consideradas belas não são apreendidas como presenças, como realidades 

propriamente ditas, ou seja, não são percebidas, mas imaginadas. Por isso, se apreendo uma realidade 

como bela é porque eu a nadifico, porque a apreendo como um nada de ser – apesar de sua presença 

física, de seu ser presente. Como esclarece Sartre (2010, p. 372, tradução nossa), quando a 

consciência encontra beleza na realidade, ela já não mais percebe: acontece  

 
[...] uma espécie de recuo em relação ao objeto contemplado, que desliza o próprio objeto no nada. É que, a 

partir desse momento [do momento em que o objeto real se torna belo], ele não é mais percebido, ele 

funciona como analogon de si mesmo, quer dizer, uma imagem irreal daquilo que ele é se manifesta para 

nós através de sua presença atual. 

 

É justamente por essa possibilidade que objetos e acontecimentos que essencialmente 

nada tem de artísticos – uma paisagem, uma pessoa, uma jogada de futebol – podem ser apreendidos 

como belos, pois se trata de um modo que a consciência tem de visar os objetos, um sentido que ela 

consegue apreender sobre eles. No caso das obras de arte, a consciência imaginante apreende uma 

beleza que vem dos objetos, afinal, o artista constrói um analogon a fim de direcionar o público a um 

determinado objeto estético; desse modo, existe na própria obra uma estrutura que solicita que a 

consciência imagine, que capte naquele objeto uma beleza. Já no caso de estetização do real parece se 

tratar de um movimento exclusivo da consciência, que por si mesma confere ao objeto o sentido de 

analogon e consegue apreender uma organização irreal onde, na verdade, existe apenas contingência 

real.  

Essa beleza irreal que geralmente se apreende na realidade tem, segundo Sartre (2010, p. 

372, tradução nossa), duas maneiras de se mostrar: ou o objeto belo aparece de modo inalterado, só 

que isolado do real, como que envolto pelo nada, neutralizado de suas relações com o mundo; ou 

pode ser ainda que a beleza seja um modo de apreender um outro sentido na realidade, captando o 

real como uma ―[...] aparição imperfeita e turva do que poderia ser através daquilo que é‖. O 

primeiro caso parece simplesmente um movimento de estetização da realidade, um movimento 

frustrante, já que o real, ―[...] dando-se como atrás de si mesmo, torna-se intocável, está fora do nosso 

alcance; daì uma espécie de desinteresse doloroso em relação a ele‖ (SARTRE, 2010, p. 372, 
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. Obviamente, nem toda percepção culminará em uma imagem, mas ―[…] existe sempre e a cada instante para ela [a 

consciência] uma possibilidade concreta de produzir o irreal. São as diferentes motivações que decidem a cada momento 

se a consciência será somente realizante ou se ela imaginará. O irreal é produzido fora do mundo por uma consciência que 

permanece no mundo‖ (SARTRE, 2010, p. 358).  
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tradução nossa). O segundo caso, por sua vez, parece possibilitar um movimento a mais em relação à 

estetização do real, pois a consciência não apreende apenas o objeto nadificado, isolado do real, ela 

capta também nesse objeto algo que nele não é perceptível, algo que não existe, mas que poderia 

existir, que poderia ser.  

Talvez esteja nessa segunda possibilidade de se apreender o real como belo uma chave 

para se entender o movimento de criação do artista, que não apenas copia a realidade, mas apresenta 

algo novo, algum aspecto inexistente no real, inalcançável para a percepção. Com efeito, para indicar 

essa beleza que aparece ―turva e imperfeita‖, Sartre (2010, p. 372, tradução nossa) fala da experiência 

do pintor, que apreende ―[...] a harmonia de duas cores mais violentas, mais vivas, através de 

manchas reais que encontra sobre um muro‖. O pintor apreende sobre o muro um sentido que a 

percepção não apreenderia, ele imagina sobre as manchas livremente, por pura casualidade, mas ele 

não se limita a apreender o real enquanto imagem, ela faz também uma hipótese, conferindo àquela 

forma aleatória algum valor, vislumbrando nela algum sentido que não se revelaria realmente. Esse 

movimento de apreensão de sentido, contudo, não é o que diferencia o artista do esteta, o que o faz é 

a tentativa de transposição desse sentido em algo público, ou seja, a criação da obra de arte. O artista 

não apenas apreende o irreal no real, capta um sentido que não existe naquilo que existe, ele vai além, 

ele cria um modo de exibir, de objetivar, de oferecer a outros essa intuição, essa imagem do mundo – 

imagem fictícia, que é bela, pois se mostra, ao mesmo tempo, como inexistente e possível.  

 

V. 

Diante disso, por mais que a beleza seja definida como um objeto irreal inexistente, 

também há em sua estrutura uma relação com a realidade, afinal, ela nasce e está circundada por uma 

situação concreta. Com efeito, só é possível apreender uma imagem inexistente a partir da captação 

da realidade como realidade na qual essa determinada imagem não existe. Como mostra Sartre 

(2010, p. 355), a criação de uma imagem não é uma ―posição arbitrária‖ da consciência imaginante 

sobre o mundo, é um ato que se produz a partir de ―diferentes motivações‖ que conduzem essa 

consciência a apreender sua situação concreta como uma situação na qual aquele determinado sentido 

irreal está ausente ou não existe. A obra de arte é uma dessas motivações para a aparição do 

imaginário, do modo que apreender nela uma beleza é apreender um sentido não existe na realidade, 

um sentido que, de alguma forma, está relacionado com o mundo concreto.   

Portanto, se a beleza é algo irreal isso não significa que ela esteja totalmente desligada da 

realidade, pois, mesmo não sendo real, a beleza está sempre cercada de realidade. Além disso, a 

apreensão de um objeto belo envolve sempre uma passagem do real ao imaginário, do analogon ao 

objeto estético irreal, mas é preciso atentar-se ainda para o movimento de retorno, isto é, da passagem 

do imaginário ao real. Se o primeiro momento dessa passagem parece claro, Sartre (2010, p. 371) 

indica que o segundo momento é como uma espécie de despertar desconfortável. Não se deve pensar, 

porém, que esse mal-estar posterior à experiência da arte se deva a uma natureza sempre agradável e 

perfeita da beleza. Na verdade, esse desconforto existe não apenas após a experiência de obras 

harmoniosas e agradáveis, mas também em obras cruéis e sombrias. De fato, o incomodo que se dá ao 

fim da experiência ocorre porque a passagem da percepção para o imaginário implica que a apreensão 

da realidade aconteça de um modo diverso, de modo que enquanto se está diante de uma obra de arte 

o mundo aparece apenas de maneira marginal, sua importância é diminuída e a irrealidade da obra se 

destaca, culminando na suspensão das inquietações cotidianas. Dessa maneira, o que é desconfortante 

não é primeiramente o sentido que a beleza apresenta, mas a sua capacidade de fascinar a consciência, 
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de mantê-la imersa na irrealidade inexistente da obra, e de, de repente, acabar, libertando a 

consciência, obrigando-a a retomar ―[...] contato com a existência. Não é preciso mais que isso para 

provocar o enjoo nauseante‖ (SARTRE, 2010, p. 371, tradução nossa). 

Esse enjoo provocado pela experiência estética mostra que a beleza, de um modo geral, 

possui uma capacidade de redimensionar a realidade, já que permite ao público se afastar da 

realidade; ele mostra também que voltar ao mundo após essa experiência é sempre chocante, mesmo 

que o sentido desse belo não seja necessariamente ―bom‖, mesmo que a irrealidade apreendida na 

obra não seja melhor que o real. Aliás, Sartre (2010, p. 371-372) indica que o belo é um valor 

exclusivamente imaginário, um valor estético que enquanto tal não deve ser assimilado ao bom, que é 

um valor moral, um valor que pressupõe a situação concreta do homem no mundo e diz respeito às 

condutas humanas dentro da realidade concreta, dentro da ―absurdidade essencial da existência‖. 

Diante disso, parece ―[...] estúpido confundir a moral e a estética‖ (SARTRE, 2010, p. 371), já que a 

moral lida com o real diretamente e a arte lida com ele através do imaginário.  

Isso significa, portanto, que há uma impossibilidade ou a uma não necessidade de relação 

entre arte e moral? Que do ponto de vista moral, toda beleza é igual, sendo indiferente que um artista 

mostre em sua obra um determinado sentido ou qualquer outro? Apesar da separação entre estética e 

moral, não parece que Sartre conceba a arte em O imaginário como uma espécie de fuga da realidade 

que estaria totalmente despojada de preocupações com a situação concreta. Ora, se em certo sentido 

há sim uma separação essencial entre ética e estética, não se pode esquecer que existe uma ligação 

inextirpável entre beleza e realidade, que a arte parte do real e que a volta a ele após uma experiência 

estética é desconfortante. Infelizmente, em O imaginário, Sartre não aprofunda tais questões, apenas 

aponta para elas. É possível pensar, no entanto, que por se tratar de algo público, de algo que é 

destinado aos outros, uma obra de arte, por mais que pretenda ser apenas uma tentativa de fugir da 

realidade, é também de uma forma de posicionar-se diante do real; nesse caso, trata-se uma tentativa 

de negação imaginária de uma situação concreta, de uma situação impregnada de moralidade, ou seja, 

trata-se, de certo modo, de uma forma de posicionamento moral
66

. 
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. Apesar dessas indicações, algumas perguntas importantes sobre a questão da beleza ainda carecem de respostas, por 
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ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de setembro 2018 

 

 

Página 122 

SICARD, Michel. Là où le réel fulgure: matiérisme et immatérialité dans l‘esthétique sartrienne. In: 

CABESTAN, Philippe; ZARADER, Jean-Pierre (Org.). Lectures de Sartre.  Paris: Ellipses, 2011, p. 

73-91.  

 

SILVA, Franklin Leopoldo e. Ética e literatura em Sartre. São Paulo: UNESP, 2004. 

 

SOUZA, Thana Mara. Sartre e a literatura engajada. São Paulo: Edusp, 2008. 
 

 

 

  



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 123 

SUBJETIVIDADE E NARRATIVAS COLONIAIS NA AMAZÔNIA: UMA COMPREENSÃO 

SARTRIANA SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO AMAZÔNIDA A PARTIR DA 

COLONIZAÇÃO PORTUGUESA NA CIDADE DE MANAUS 

 

Subjectivity and colonial narratives in the Amazon: a Sartrian understanding of the 

constitution of the Amazon subject from the Portuguese colonization in the city of Manaus 
 

 

Oyama Braga Martins Netto
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; 
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68

; 

Resumo: 

Presenciamos um crescimento nos estudos que buscam por revisões das modernas epistemologias nos mais 

destacados âmbitos de conhecimento. Esses estudos, pensamentos e argumentos acerca do ser humano e sua 

subjetividade respondem a uma colonialidade de poder que não só consolidou o desenvolvimento das ciências 

humanas e da psicologia, como atuou no fortalecimento de um sistema rígido de representações que essencializaram 

paradigmas hegemônicos sobre ela. Sob mesma influência, os trilhos da história da Amazônia foram estabelecidos. 

A ocupação europeia na Amazônia teve início no final do século XVI e, muito embora navegado e explorado por 

ingleses, holandeses e franceses, a Península Ibérica, mais especificamente Portugal e Espanha, teve papel decisivo 

e significativo neste movimento. A colonialidade portuguesa estabeleceu narrativas que reforçaram a imagem de 

uma terra que precisava ser ocupada, dominada e civilizada alienando e estigmatizando os povos, o saber local e sua 

diversidade cultural. A presente pesquisa em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Estadual de Maringá tem por objetivo compreender a relação entre subjetividade e história, tendo por 

mediação a influência da colonialidade portuguesa para a constituição do sujeito na cidade de Manaus. A esta 

influência, o método progressivo-regressivo proposto por Sartre pode auxiliar na compreensão das contradições 

internas que assolaram uma sociedade autóctone definindo os contornos de ser de um sujeito concreto e 

transformando-os em escravos dos tempos modernos e na crítica das alienações geradas pelo colonialismo no 

Amazonas. Compreender a apropriação peculiar dos aspectos mais universais dessa colonização e as potencialidades 

e possibilidades epistemológicas, teóricas e metodológicas desse diálogo podem oferecer proveitosas implicações 

para a prática e atuação do psicólogo nos diversos contextos de atuação. Contudo, não se trata de negar o 

pensamento hegemônico eurocêntrico ou mesmo português, mas de posicioná-lo ao contexto e realidade específicos, 

bem como no espaço e construção amazônicos. 

Palavras-chave: colonialidade, subjetividade, Sartre, Amazônia, Manaus 

 

Abstract:  
We have witnessed a growth in the studies that search for revisions of the modern epistemologies in the most 

outstanding areas of knowledge. These studies, thoughts and arguments about human beings and their subjectivity 

respond to a coloniality of power that not only consolidated the development of the human sciences and psychology, 

but also strengthened a rigid system of representations that essentialized hegemonic paradigms about it. Under the 

same influence, the tracks of the history of the Amazon were established. European occupation in the Amazon 

began at the end of the 16th century and, although navigated and exploited by English, Dutch and French, the 

Iberian Peninsula, more specifically Portugal and Spain, played a decisive and significant role in this movement. 

Portuguese colonialism established narratives that reinforced the image of a land that needed to be occupied, 

dominated and civilized alienating and stigmatizing peoples, local knowledge and their cultural diversity. The 

present research in development in the Graduate Program in Psychology of the State University of Maringá aims to 

understand the relationship between subjectivity and history, through mediation the influence of Portuguese 

coloniality for the constitution of the subject in the city of Manaus. To this influence, the progressive-regressive 

method proposed by Sartre can help in the understanding of the internal contradictions that have devastated an 
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autochthonous society defining the contours of being of a concrete subject and transforming them into slaves of 

modern times and in the critique of the alienations generated by colonialism in the Amazon. Understanding the 

peculiar appropriation of the most universal aspects of this colonization and the epistemological, theoretical and 

methodological possibilities and possibilities of this dialogue can offer useful implications for the practice and 

performance of the psychologist in the various contexts of action. However, it is not a question of denying 

Eurocentric or even Portuguese hegemonic thinking, but of positioning it in the specific context and reality, as well 

as in the Amazonian space and construction. 

 

Keywords: coloniality, subjectivity, Sartre, Amazon, Manaus.  
 

I 

Presenciamos um crescimento nos estudos que buscam por revisões das modernas 

epistemologias nos mais destacados âmbitos de conhecimento. São estudos, pensamentos e 

argumentos acerca do ser humano e sua subjetividade respondem a uma colonialidade de poder que 

não só consolidou o desenvolvimento das ciências humanas e da psicologia, como atuou no 

fortalecimento de um sistema rígido de representações que essencializaram paradigmas hegemônicos 

sobre ela. 

Esses estudos são identificados, desde sua origem, pelo epíteto Estudos Subalternos, 

Culturais, de Diáspora ou Pós-coloniais, se desenvolveu na América latina após a década de 1990 e 

diferenciam-se tão somente pelo esforço e investida nas reflexões e concepções das estruturas 

epistemológicas das ciências humanas moldadas a partir de padrões ocidentais globalmente 

hegemônicos devido ao fator histórico do colonialismo (ALVARES, 2000, apud FAUSTINO, 2015). 

Colonialismo este considerado como fundamental na estrutura de dominação decorrente da 

Modernidade tendo em vista a conveniência e primordialidade de mecanismos que justificasse e 

sustentasse a diferença unilateral entre o dominante e o dominado: a colonialidade. Esta, ainda que 

vinculada, é mais profunda e duradoura que o colonialismo (QUIJANO, 2009). 

Assim, entende-se a modernidade e o colonialidade a partir de uma intrínseca relação 

indissociável tendo em vista que a segunda constitui dimensão inevitável aos discursos e práticas 

guarnecidos pela primeira (MALDONATO-TORRES, 2007) como maneira de outorgar legitimidade 

às relações de dominação impostas pela conquista e naturalizar as práticas e relações de 

superioridade/inferioridade entre eles (QUIJANO, 2005). Como consequência, a modernidade tão 

somente homogeneíza e descaracteriza esses povos ao remover-lhes de sua situação não moderna e 

conferir-lhes o caráter periférico de povos conquistados ao passo que subalterniza conhecimentos e 

culturas de outros espaços a um eurocentrismo
69

, produzindo pensamentos e realidades fronteiriças 

(ESCOBAR, 2003) que vincula passado e presente sob o qual aflora e sustenta um padrão de 

colonialidade decorrente e que influencia diretamente tanto nas relações como na produção de 

                                                   
69 Eurocentrismo entendido como um modelo de conhecimento que representa a experiência histórica europeia que vem 
sendo hegemonicamente imposta desde do século XVII (DUSSEL, 2000 apud ESCOBAR, 2003.) 
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conhecimento. 

Uma primeira elucidação torna-se necessária para estabelecer-se a compreensão aqui 

aplicada. A colonialidade é um fenômeno histórico bem mais complexo que o colonialismo tendo em 

vista sua extensão e influencia no presente através da naturalização de hierarquias territoriais, raciais, 

culturais e epistêmicas que possibilitam a reprodução das relações de dominação, de subalternização 

e oclusão de conhecimentos, experiências e formas de vida e que implica numa realização de projeto 

europeu de encobrimento de mundo articuladas em representações binárias e hierárquicas de 

construção de sentido e de continuidade de formas coloniais de dominação mesmo após o fim da 

colonização (QUIJANO, 2000; 2005) .  

Sob mesma influência, os trilhos da história da Amazônia e do Estado do Amazonas 

foram estabelecidos. A ocupação europeia na Amazônia teve início no final do século XVI e, muito 

embora navegado e explorado por ingleses, holandeses e franceses, a Península Ibérica, mais 

especificamente Portugal e Espanha, teve papel decisivo e significativo neste movimento. A 

modernidade eurocêntrica preponderou uma colonialidade que estabeleceu narrativas reforçadoras de 

uma imagem de uma terra que precisa ser hodiernamente ocupada, dominada e civilizada de maneira 

a continuar alienando e estigmatizando os povos, o saber local e sua diversidade cultural. 

O objetivo deste ensaio é refletir sobre a constituição do sujeito na cidade de Manaus a 

partir das narrativas presentes e decorrentes da colonialidade eurocêntrica e dos espólios da 

colonização portuguesa na região. A reflexão aqui apresentada é resultando de leituras de escritores e 

pesquisas em história e antropologia no Amazonas que adotaram o ambiente amazônico como tema 

de suas discussões, bem como de autores e pesquisadores de colonialidade e modernidade, 

principalmente a partir das epistemologias do Sul. A reflexão foi enriquecida com um diálogo desses 

conhecimentos com os escritos e estudos e Sartre em seus subsídios teóricos sobre o colonialismo. 

Utilizou-se a revisão narrativa como método bibliográfico de pesquisa, por permitir estabelecer 

relações com produções anteriores, identificando temáticas recorrentes, apontando novas perspectivas 

evidenciando novas ideias, métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura 

selecionada. Este tipo de metodologia também dispensa um protocolo rígido possibilitando uma 

seleção arbitrária dos materiais a serem analisados, com interferência da percepção subjetiva do 

pesquisador 

 

II 

A Amazônia nacional é resultante de disputas classificatórias construídas historicamente 

e nacionalmente. A relação estabelecida com o ―outro‖ regional a partir de um epicentro 

hegemônico/ nacional demonstra polaridades, onde a floresta exerce o papel do dominado diante do 
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dominador, o colonizado diante do colonizador (COSTA, 2008). Não obstante, séculos após o 

colonialismo na Amazônia o olhar permanece presente através de narrativas e discursos conservados 

desde as primeiras representações culturais ocidentais sobre a região advinda do imaginário europeu 

(GONDIM, 2007) 

Cruz (2006) aponta que a crença na modernização como única força capaz de desenvolver 

a região está marcada no processo de ocupação e apropriação da Amazônia de tal forma que ainda 

hoje é possìvel constatar espñlios de um ―fundamentalismo de progresso‖ na região que continua a 

justificar um conjunto de práticas e representações que ainda mantém a subalternização à povos e 

modos considerados tradicionais. Rocha (2006) acrescenta a isso a necessidade constante de manter 

uma ideia de que a Amazônia se tornou e ainda permanece uma região atrasada e subdesenvolvida. 

O Estado do Amazonas é composto por áreas florestais e por rios que corresponde a 

grande parte da Amazônia Brasileira. A ocupação européia desse imenso território teve início no final 

do século XVI, quando foram iniciadas as primeiras tentativas de exploração da região e ocorreu 

quase um século após a descoberta da América em 1492 (REZENDE, 2006). Como unidade 

federativa, o Estado do Amazonas possui autonomia político e administrativa, além de uma cultura 

particular e bastante diferenciada das outras regiões do país. Para uma grande parte dos brasileiros, a 

Amazônia ainda é uma grande área desconhecida. Distante, geograficamente, dos centros de decisão 

da política brasileira, a região vem sendo trazida a público em nome de sua floresta, que precisa ser 

salva (COSTA, 2011). Manaus, sua capital, também é atravessada pelo mesmo olhar.  

No final do século XIX, o Amazonas era elevado à categoria de província e Manaus 

enriquece-se de pompa e modernização. A tríade urbanismo-beleza-modernidade, apresentou, definiu 

ao mundo novas formas de se mostrar perante a sociedade tudo estará envolvido num grande discurso 

chamado de saneamento, que segundo o discurso, traria mudanças públicas, enfatizando o bem da 

população de então (BRAGA, 2016a). É a Belle Époque, grande momento histórico de modernização 

e luxo no Amazonas apresentada a todos como a Paris dos trópicos. A cidade que outrora era 

desleixada e considerada a mercê, sem as mínimas condições de urbanidade, entra num intenso 

processo de transformação que visada atender todas as exigências europeias de civilidade. 

Historicamente verifica-se que as causas dessas intensas transformações têm raízes no 

período áureo da borracha, a chama Belle Époque Amazônica. Esta é uma época considerada por 

muitos como o símbolo da prosperidade e da modernidade. Eram exatamente a época de quando ―a 

borracha chegou ao topo. Os homens enriquecidos com esta produção gastavam e ostentavam o 

orgulho das cidades em Manaus‖. (BRAGA, 2016a). Nesta mesma época, aponta Dias (2007) já é 

possível constatar o discurso burguês da modernidade imbricado numa grande ilusão e a existência de 

duas cidades, duas diferentes Manaus: uma Manaus dos coronéis da borracha e de seringalistas e 
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outra Manaus dos índios, dos excluídos, dos pobres e dos trabalhadores que, por muitas vezes, eram 

vistos como perturbadores da ordem urbana. Como escreveu Sartre, nas colônias a verdade aparecia 

nua a passo que nas metrópoles preferiam-na vestida (In.: FANON, 2008). Braga (2016b) ainda 

destaca: 

 

Podemos visualizar que durante a belle époque existia na cidade dois cenários 

particulares que em seu interior guardam muitas histórias de sobrevivência e destruição. 

Temos a Manaus Paris, do luxo, da exuberância, do Teatro Amazonas, das Praças e 

Palacetes em estilo francês, seja rococó ou art nouveau. Mas essa situação de fausto e 

alegria não foi para todos. Há também a Manaus Aldeia, onde demasiada quantidade de 

artífices e matrizes da identidade indígena lutavam para sobreviver sem despir-se da sua 

cultura. Fica evidente que essas duas realidades ora se aglutinam conscientemente ou 

não, formando uma teia de fazeres na qual a cultura da cidade era e ainda continua sendo 

resultado desse encontro. 

 

Da mesma forma, Costa (1997) em um trabalho sobre o discurso sobre o trabalhador 

urbano em Manaus, destaca-o a partir de uma imagem antagônica e de ameaça ao processo de 

modernização, apontando que o trabalhador urbano na cidade de Manaus sempre aparecia associado 

ao pobre e ao perigo público. Manaus era, por assim dizer, cercada de mecanismos de exclusão e 

códigos de postura. Viver fora das normas ameaçava a cidade ideal. 

Mas isso não somente atingiu os trabalhadores urbanos. Almeida (2010) relata também 

como mecanismo de exclusão as legislações de uma época que afastavam os índios dos centros 

urbanos. E ainda destaca: 

 

Os pobres da cidade eram ninguém, seus rostos queimados pelo sol, seus corpos impregnados 

do odor da borracha, suas mãos calejadas pelo manuseio de pedras e tijolos das grandes 

construções e de aparelhos eletrônicos, seus corpos cansados de uma jornada estafante numa 

linha de montagem não contam na espacialização da cidade. Eles são os outros e a cidade 

embelezada não tinha e não tem lugar para eles (ALMEIDA, 2010). 

 

Se para o trabalhador branco e pobre era necessário enquadrar-se neste padrão moderno 

para sobreviver aos mecanismos de exclusão, para o índio pobre e não civilizado era uma obrigação. 

Quijano destaca que a reorganização política do colonialismo ibérico que se seguiu implicou uma 

nova política de reorganização populacional dos índios e de suas relações com os colonizadores 

(2005).  Transformados em trabalhadores urbanos, os índios foram obrigados a adaptar-se à nova 

sociabilidade, adequando também seus braços e força de trabalho à nova Manaus exercendo suas 

funções sem atrapalhar o belo. Assim, conseguiam permissão para habitar a cidade de Manaus 

(BRAGA, 2016b) 
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No entanto, a legislação não permitiu ao índio habitar o centro de Manaus e apenas os 

expeliu para áreas mais distantes pouco fazendo para auxiliar ou beneficiar os índios. Aqui, temos um 

exemplo bem claro de como a modernidade estava se apoderando de Manaus: os índios passam a usar 

trajes requeridos pela sociedade da época, a ponto do viajante os diferenciar dos outros da região 

Amazônica pois ser moderno é ―autotransformação e transformação das coisas ao seu redor‖. A 

experiência ambiental da modernidade rompe qualquer fronteira geográfica. Mesmo Manaus estando 

bem distante da França, foi inevitável ser transformada aos moldes franceses (BRAGA, 2016a). De 

fato, as escolas preparavam os índios para serem mão-de-obra para a elite, ou para atuar em ofícios 

menos valorizados como sapateiros, zeladores, vendedores, criados, entre outros, o índio se opunha 

ao trabalho não por preguiça, desídia ou vagabundagem, era uma resistência, à medida que não era da 

sua cultura o trabalho comercial, nem a produção acelerada. 

Com o crescimento dos números da borracha e sua supervalorização, a composição 

estrangeira veio a reconfigurar-se. Agora, além de portugueses, havia franceses, italianos, sírio-

libaneses, japoneses e ingleses em grande escala. Manaus, mais do que nunca, precisava deixar de ser 

uma aldeia e correr para se tornar uma cidade moderna que exalasse civilidade, o primeiro ímpeto era 

romper a cultura indígena, presente nas casas, nos prédios públicos, na paisagem e nos trabalhadores 

resultando numa cidade que, nos mecanismos de exclusão, retira todos os indígenas de sua área 

urbana a ponto de restarem apenas os que ―haviam se tornado brancos (BRAGA, 2016a). Como 

destaca Oliveira (2008):  

 

É a Manaus das avenidas, dos cafés, do teatro, dos palacetes, de um urbanismo 

higienizado e organicista, fruto de uma racionalidade que se estabelece a partir da 

abertura de ruas e de aterro de igarapés. Um urbanismo cuja finalidade era a busca, por 

meio da construção de equipamentos urbanos e de infraestrutura, de soluções para alguns 

dos problemas de uma cidade e para dar conta de suas novas funções urbanas  

 

Ao fim do segundo quartel do século XIX a elite amazonense, sediada em Manaus, 

apressa-se para apresentar ao mundo uma cidade digna de centro comercial e cultural (BRAGA, 

2016b). De lá para cá, a capital do Estado do Amazonas hodiernamente tem passado por 

transformações políticas, econômicas e sociais que a fazem crescer e ter de enfrentar os conflitos 

provenientes deste crescimento. Tornou-se um espaço convergente de pessoas com um fluxo de 

informações e decisões, provenientes de suas várias fases de desenvolvimento, desordenadas e 

excludentes. Convergências que repercutem em toda a região e que ganharam projeção nacional que, 

até pouco mais de 10 anos, eram limitadas apenas às belezas naturais do Estado, a dizer, seus rios e 

florestas ou seus paraísos ecológicos. Quando muito, seu espaço urbano era destacado pela mídia por 

meio da Zona Franca de Manaus, por seus prédios antigos ou pela imponência histórica exercida pelo 
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Teatro Amazonas, herança dos tempos áureos da borracha e até pouco tempo o maior cartão postal da 

cidade. 

Desta forma, Trindade Jr (2004) aponta para um crescimento despadronizado a que 

passou a cidade de Manaus, que acabou por romper um processo de ocupação predominantemente 

ribeirinha que caracteriza o Estado, diferenciando-se de outros municípios do Amazonas ao se 

aproximar de um modelo de metrópole e por tudo que foi exigido do município tendo em vista as 

condições naturais e o processo histórico da região. Não obstante, Manaus se destacou em seu ritmo 

acelerado de crescimento e em uma dinâmica acelerada de transformação de seus espaços 

constituídos e vividos. A forma de se viver essa metrópole assumiu, então, um estilo de vida que 

obedece a um padrão elaborado em contextos distantes da realidade regional. Trindade Jr (2004) 

assevera que esta distância e este padrão acabam por ocasionar estranhamentos e heterogeneidades 

sócio-espaciais que criam uma não-identidade ou uma identidade forçada com a forma metropolitana. 

O espaço urbano aparece como resultado de processos geradores de formas e funções modificadoras 

de uma cidade encravada no meio da selva (OLIVEIRA, 2008). 

Assim a modernidade e a colonialidade atravessará Manaus modificando-a não apenas em 

sua geografia e seu traçado urbano como também o estilo de vida e a sociabilidade da população local 

(BRAGA, 2016a). Escreve Fanon (2008) : 

 

Todo povo colonizado — isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de 

inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural — toma posição 

diante da linguagem da nação civilizadora, isto é, da cultura metropolitana. Quanto mais 

assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará da sua selva. 

(FANON, 2008) 

 

Assim, como um acontecimento fundamental, a cidade de Manaus é constituída por uma 

racionalidade programada e através de forças de representações e objetos capturados pela imposição 

externa. Esta, está marcada na história da Amazônia com a conquista e a colonização europeia que, 

como escreve Ribeiro (1995) promove uma colisão cultural, racial e social na região da qual 

prevalece a supremacia cultural do europeu. Torna-se presente a partir de então uma relação marcada 

pelo binômio superioridade/inferioridade que abalizou todo o rumo da história e das relações entre 

colonizadores e nativos na Amazônia. 

Escreve Costa (2011):  

 

As versões, tornadas memórias, são a do indígena subjugado e inferior na escala 

evolutiva postulada pelos europeus. Eles apareciam como personagens domados, 

domesticados, apagados. Ao classificá-los como primitivos, preponderava o discurso da 

incapacidade desses povos para possuir tão vasta terra, o que seria historicamente 

relembrado para justificar a conquista, a posse, a exploração, a violência e ainda hoje 
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aparece nos questionamentos nacionais relativos à vastidão e imensidão dos territórios 

indígenas. 

 

Isso ocorre mesmo em relação ao restante do País, que tem também sua história marcada 

pela colonização, ao qual a Amazônia ainda é uma grande área desconhecida do país. Distante, 

geograficamente, dos centros de decisão da política brasileira, a região vem sendo trazida a público 

em nome de uma floresta, que em um breve futuro pode ser a salvação mundial. O saber local, as 

populações tradicionais e a diversidade cultural vêm sendo apagados ou estigmatizados como o foram 

no passado. Em seu processo histórico, a Amazônia sofre e vem sofrendo uma dupla colonização.  

Apesar dessa diversidade, cinco séculos depois da chegada dos colonizadores, o 

imaginário sobre a vida na floresta ainda traz muitas semelhanças com os relatos da época do Brasil 

Colônia. Poderes institucionais e conhecimentos guardados na memória vêm agenciando um cenário 

ideal sobre os sujeitos amazônicos (COSTA, 2011) que mantém não somente a ideia de vazio 

demográfico de uma floresta exuberante a que precisa ser ocupado como a imagem do caboclo 

indolente e preguiçoso, indiferente ao processo civilizatório. E assim, ao se evidenciar a colonialidade 

como um processo no Amazonas, evidencia-se também a continuidade dos projetos de colonização, 

ocupação integração e desenvolvimento de um espaço ainda subdesenvolvido, desprotegido, e 

incorporado ao mesmo mito do vazio demográfico que por sua vez desconsidera qualquer diversidade 

de grupos sociais que secularmente habitam a região.  

Assim como para o colonizador, o importante era espoliar as riquezas tropicais das 

colônias para serem transformadas em manufaturas na metrópole, não importando o homem cultural, 

dotado de sentimentos, de língua, de religiosidade, mas apenas sua força, sua mão-de-obra a serviço 

da nação colonizadora (ARANTES, 2011) a colonialidade apresenta o potencial de exploração das 

terras amazônicas e a região como uma reserva de recursos, estigma que permeou praticamente a 

totalidade das ações e que a manteve como um peso político marginal nos blocos de poder nacional, 

―uma região periférica de paìses periféricos‖ (GONÇALVES, 2008). Desta forma, o discurso 

fundador que nos remete ao olhar do europeu se fortifica produzindo novos sentidos, legitimados pela 

história oficial, que povoa hoje o imaginário nacional sobre a Amazônia, vista como inferior e exótica 

(COSTA, 2011). 

Apesar dos caminhos apontados e das diferenças marcadas pelo colonialismo e pela 

colonialidade em Manaus, vários estudiosos apontam para um entendimento de um hibridismo 

cultural (BRAGA, 2016a;2016b; ALMEIDA, 2010; OLIVEIRA, 2008; GONÇALVES, 2008). Por 

hibridismo cultural sugere-se o entendimento de uma diversidade cultural, plurilateral que se 

misturam motivadas por diferentes finalidades, aglutinando práticas culturais sem domínio ou 

ascendência de uma cultura sobre a outra. Este mesmo entendimento faz com que se postule termos 
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como ―amazônida‖, ―povos da amazônia‖, caboclo amazônico‖ para conceituar o resultado desse 

hibridismo. Este, ainda que sob um entendimento de uma miscigenação, mestiçagem ou resultado de 

um entrelaçamento de culturas (ALMEIDA, 2010) continuam com suas características, modelos e 

sentimentos semelhantes ao acima descritos. 

Em outras palavras, os termos utilizados ainda que em defesa de uma heterogeneidade ou 

de uma particularidade de populações ou grupos sociais que habitam na Amazônia recebem a mesma 

influência e narrativas coloniais que a região. Mesmo na tentativa de se buscar uma ―identidade‖ 

própria, é possível verificar características que mais marcam essa Amazônia de estereótipos, fazendo 

silenciar toda uma heterogeneidade não só sobre o Amazonas como sobre esse sujeito amazônida 

(CARDOSO, 2013). 

Os estudos de colonialidade contribuíram fortemente para a compreensão do sujeito 

cristalizado e fragmentado a partir dos padrões coloniais entendendo que o controle colonial impede 

as consciências de situar-se em seus locais, seus contextos históricos e sociais e expressar-se a partir 

de si mesmo (QUIJANO, 2000). Essa compreensão dos efeitos da colonialidade, bem como outras 

questões ligadas a ela, é um dos aspectos mais significativos dos estudos de Sartre sobre 

colonialismo. 

Em sua obra, ao falar sobre o problema argelino frente a este colonialismo, Sartre 

assevera que este tem três dimensões: é, primeiramente, econômico; em continuação, social e; por 

fim, psicológico.  E caracteriza a colonização como um sistema fracciona o território, suprime as 

estruturas e a cultura, criam massas e as impedem de serem conscientes mistificando-as pela 

caricatura de sua própria ideologia (SARTRE, 1968). Também, ao prefaciar a obra de Fanon (2008), 

Sartre já inicia diferenciando ao que dispõe do verbo e os que o tomam porá empréstimo, chamando a 

atenção para este mesmo processo que introduz mordaças sonoras fabricando uma ―elite‖ indìgena, a 

quem é concedida o ―privilégio‖ de pertencer ainda que periférica, porque precisavam de um 

proletariado que tivesse liberdade para vender sua força de trabalho. Ele escreve: 

 

A violência colonial não se propõe apenas manter, em atitude respeitosa, os homens 

submetidos, trata também de os desumanizar. Nada será poupado para liquidar as suas 

tradições, para substituir as suas línguas pelas nossas; o cansaço, claro, embrutecê-los-á. 

E se resistem ainda, fatigados e doentes, a tarefa será cumprida até ao fim (In.: FANON, 

2008). 

 

III 

A evolução política de Sartre tem como eixo fundamental o problema da liberdade em 

suas mais diversas manifestações e situações econômicas, sociais, políticas e culturais. E está 

convencido de que tais circunstancias atuam com peso no condicionamento das ações dos indivíduos. 
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Isso assinala o processo de constituição do sujeito, estabelecida a partir da superação e da 

conservação (aceitação e negação íntima), no âmago de um projeto em curso, entre o que o mundo 

fez – e continua a fazer – e o que ele faz com isso (SARTRE, 2013). 

A isso Sartre chama de projeto fundamental ou uma escolha que cada um faz de si mesmo 

que, aliado a um conjunto de mediações, esboçam a atitude existencial fundamental, a dizer, estar no 

mundo, intuir, intencionar, agir, constituir e ser constituído. A esse ponto, Sartre nega uma condição 

universalizada, geral, pois as situações históricas variam (ABDO, 2013). A consciência e o mundo 

são dados ao mesmo tempo: exterior por essência à consciência, o mundo é, por essência, relativo à 

ela (SARTRE, 2006). O que não muda aos homens é o fato de que é sempre necessário estar no 

mundo, trabalhar, conviver com os outros, ser mortal (SARTRE, 2014). Destarte Abdo conclui: 

 

O mundo, enquanto parte real da situação, assim como a condição, ocorre 

simultaneamente no acontecimento fundamental que é o aparecimento do ser-para-si no 

seio do ser-em-si e, assim o mundo e a subjetividade só se tornam históricos pela 

mediação e relação dialética entre eles, e através da inscrição de tais relações no ser-em-

si psíquico. É nesta retenção no ser-em-si psíquico que possibilita a história (2013, 

p.158). 
 

Nesta concepção sartreana o ser humano é a história, ao passo que toda ação humana é 

dialética. Para compreender essa relação é preciso ir além daquilo que, na ação humana, fala ou 

reflete sobre si, é preciso descrever essa ação, essas práxis cotidianas, o contexto ao qual essa ação 

está inserida, tomar o homem concreto em sua realidade objetiva, material, social, sociológica e 

destacar a especificidade da existência humana (SARTRE, 2002). Esta compreensão de homem 

concreto e da mediação deve ser no sentido de movimento. Ser é manifestar-se no mundo, é partir de 

um nada de mundo e da consciência para de repente se manifestar-consciência-no-mundo (SARTRE, 

2006). O elemento da mediação é uma compreensão da intersubjetividade, ou seja, um ser humano 

que em sua condição é coletivo e que precisa transcender as consciências singulares e individuais. 

Esta é condição de possibilidade da constituição ―dialñgica‖ de sujeitos individuais. Essa mediação é 

entendida ao passo que homem é mediado pelas coisas na mesma medida em que as coisas são 

mediadas pelo homem, exemplo da circularidade do pensamento dialético em Sartre.  

Dessa forma, produto de seu produto e mediado, constituindo e sendo constituído, o ser 

humano existe ao mesmo tempo em que seus produtos, sua história, sua cultura, que é a obra própria 

de toda a atividade e de todos os homens e fornece a substância dos coletivos que o angustiam, 

vivendo a paisagem coletiva que o circunda. Faz sua história ao mesmo tempo em que é feito por ela. 

Nela se objetiva, se subjetiva e se aliena. Estas, por pior que possam parecer, sempre transformam o 

mundo (SARTRE, 1979). 

Neste ponto, ao falar do colonialismo, Sartre não tem quaisquer dúvidas ao asseverar que 
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a agressão colonial é imoral pois impossibilita ao homem desenvolver-se humanamente. Muito do 

que se pode acompanhar dos escritos de Fanon (2008) quanto de Sartre (1964) pode ser encontrado 

tanto na história do processo de colonização da Amazônia como nas colonialidade imbricadas na 

cidade de Manaus. Porque, como escreve Sartre: 

 

Quando falamos de "sistema colonial" devemos entender: não é um mecanismo 

abstrato. O sistema existe e funciona; o círculo infernal do colonialismo é uma 

realidade. Mas essa realidade é incorporada em um milhão de colonos, filhos e netos de 

colonos, que foram treinados pelo colonialismo e que pensam, falam e agem de acordo 

com os próprios princípios do sistema colonial. Porque o colono é feito como o indígena: 

é a criação de sua função e seus interesses (SARTRE, 1968). 

 

No entanto, a Manaus de que se fala tanto não é uma sñ. Em oposição ao ―vazio‖ 

imaginado nacionalmente, a cidade é composta por uma população surpreendentemente diversificada 

e resultante de variadas formas de ocupação, que vão desde o índio, o negro africano, os povos 

europeus que deram início à colonização, e mais tarde imigrantes nordestinos e estrangeiros, como 

japoneses, judeus e libaneses, entre outros. Essa Manaus de hoje é vivenciada como um lugar bem 

diverso e através, muitas vezes, de um passado, não só porque o conjunto arquitetônico e a 

infraestrutura foram profundamente modificados, mas principalmente porque essas modificações 

atingiram também a terra, a floresta e os rios, bem como a relação que as pessoas têm com estes 

contextos. Modificou, sobretudo e de modo considerável, a cultura e decerto que nestas modificações 

não caberiam mais em conceitos atravessados e engessados pela colonialidade. 

Decerto que as narrativas coloniais ainda existem. Não se trata de negar o pensamento 

hegemônico eurocêntrico ou mesmo português, mas sim de posicioná-lo ao contexto e realidade 

específicos que não se encerrem em conceitos sobre um povo amazônida. Sartre conjecturou uma 

consciência dos negros sob a égide da negritude. Esta iniciava pela aceitação de sua cor e pela 

opressão dela estabelecida. Dessa forma, esta negritude, para Sartre, era compreendida a partir do 

reconhecimento de qualidades comuns de pensamentos e de comportamentos dos semelhantes que 

não deveria ser, também, mais do que a própria antítese dialética que se opunha à asserção da 

hegemonia e supremacia do colono. 

Desta forma, o amazônida não é um conceito, mas possibilidades de ser enquanto produto 

e produtor de uma totalidade em curso. O habitante da cidade de Manaus, nativo ou não, ao entrar em 

contato com essa história, direta ou indiretamente, constitui a si, a própria história e uma história 

coletiva. Subjetiva-se nas objetivações legadas pela história e nela se objetiva, constituindo-se a si 

mesmo. É, mais do que um amazônida pensado e caracterizado pelo colonizador, uma amazoneidade 

constituída na cidade Manaus, seguindo a mesma compreensão da subjetividade sartriana, realizada 

por intermédio da dialética entre subjetividade e objetividade. 
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Resumo: Em O ser e o nada encontramos uma noção de sentido que não é oposto ou contrário à ciência, mas 

―transborda‖ os limites da linguagem proposicional que é prñpria do discurso científico. Esse sentido vivido em situação 

que é dinâmico, evanescente, impreciso, temporal e até angustiante, é sentido de si e do mundo na relação com os outros e 

encontra terreno de abertura na prosa literária. Esse sentido que é não só ôntico, mas também ontológico, se dá em um 

âmbito que não é alcançado pela crítica ao uso indevido da linguagem tal como identifica Wittgenstein no Tractatus 

Logico-Philosophicus. 

Palavras-chave: Sartre, sentido, linguagem, ontologia 

 

Abstract: In Being and Nothingness  we find a sense of meaning that is not opposite or contrary to science, but it 

"overflows" the limits of propositional language proper to scientific discourse. This sense lived in a dynamic situation, 

evanescent, imprecise, temporal and even distressing, is felt by the world and itself in the relationship with others and 

finds ground of openness in literary prose. This sense, which is not only ontic but also ontological, occurs in a context not 

reached by criticism of the misuse of the language as Wittgenstein identifies in the Tractatus Logico-Philosophicus. 

Keywords: Sartre, sense, language, ontology 

 

No Tratactus, Wittgenstein define de modo muito preciso o sentido como sentido 

proposicional: ―o que ocorre se a proposição é verdadeira‖
70

. A proposição com sentido aponta para 

um estado de coisas e podemos verificar se a proposição é verdadeira ou falsa na medida em que o 

estado de coisas ao qual ela se refere ocorre ou não ocorre. Posso verificar se a proposição ―a garrafa 

está na prateleira‖ é verdadeira ou falsa. Ao contrário, não posso verificar se as orações ―a garrafa é 

                                                   
70

 ―4.022 A proposição mostra seu sentido. A proposição mostra, se for verdadeira, como algo está. E diz que isto está 

assim‖ (WITTGENSTEIN, p. 72). 
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feliz‖ ou ―ele teve cujo‖ são verdadeiras, pois, em ambos os casos, não sei que estado de coisas deve 

ocorrer na realidade para verificar se são verdadeiras. Em outras palavras, estas duas orações não têm 

sentido
71

. 

A base do discurso lógico são as proposições elementares. Uma proposição elementar possui 

nomes que se referem a objetos de um fato. Mas esses nomes não possuem sentido quando sozinhos. 

A proposição ―o gato está no telhado‖, por exemplo, possui sentido, pois sei o que deve ocorrer para 

ela ser verdadeira. Já a palavra ―gato‖, separada da totalidade que é a proposição, possui apenas 

referência, mas não sentido, pois a palavra ―gato‖ não é verdadeira nem falsa. Os nomes sñ possuem 

sentido quando compõe um arranjo que é a proposição. Uma proposição elementar possui um arranjo 

entre seus nomes que representam um arranjo de objetos em um estado de coisas. E para isso ser 

possível, os nomes que compõem uma proposição elementar devem compartilham com os objetos de 

um fato a possibilidade de configurar em diversos estados de coisas, ou seja, os nomes devem 

compartilhar a forma dos objetos. Como consequência, os nomes da proposição devem se referir a 

objetos de um fato (coisas) cuja forma compartilham, mas não se referem à própria forma. Qualquer 

discurso que se refira a forma não possui sentido, pois a forma não é um objeto ao qual a proposição 

possa se referir, a forma apenas ―se mostra‖ na proposição. É por isso que o Tractatus termina de 

modo desconcertante, pois descobrimos que a própria linguagem que Wittgenstein usa para nos fazer 

ver a forma e o sentido não possui sentido
72

. Devemos abandonar a ―escada‖ pela qual percorremos e, 

ao falar sobre as coisas, só podemos contemplar em silêncio o sentido e a forma que desde sempre ―já 

estavam lá‖ na proposição sem que nos atentássemos
73

. Como meio para ver essa forma, o ―primeiro 

Wittgenstein‖ desenvolve no Tractatus um modo de colocar linguagem logicamente em ordem para 

evitar as confusões da linguagem ordinária que nos faz dizer coisas sem sentido. 

Outra consequência de se pensar a forma como possibilidade de configuração em um estado 

de coisas é a eliminação da diferença entre predicados acidentais e essenciais. Essa diferenciação é 

fruto de uma confusão da linguagem ordinária que traz para a lógica a relação entre sujeito e 

predicado, relação esta que é gramática e não lógica. Vejamos: 

                                                   
71

 Como explica François Schmitz: ―Uma proposição mostra o que é o caso se ela for verdadeira, o que significa, portanto 

que ela mostra suas condições de verdade. E isso equivale a dizer que as condições de verdade de uma proposição 

constituem o seu sentido (SCHMITZ, p. 100)‖. 
72

 ―Uma proposição diz que o que ela mostra (isto é, o estado de coisas que ela representa) está realizado (ela é, portanto, 

falsa se isso não é o caso). Ela não pode dizer que tem sentido, isto é, que compartilha com a realidade uma forma comum 

e que os nomes simples do quais ela é constituída estão no lugar de objetos simples que têm uma certa forma. Isso ela só 

pode mostrar (SCHMITZ, Wittgenstein, p. 100)‖. 
73

 ―6.54 Minhas proposições se elucidam do seguinte modo: quem me entende, por fim as reconhecerá como absurdas, 

quando graças a elas — por elas — tiver escalado para além delas. (É preciso por assim dizer jogar fora a escada depois 

de ter subido por ela.) Deve-se vencer essas proposições para ver o mundo corretamente. O que não se pode falar, deve-se 

calar‖ (WITTGENSTEIN, p. 53). 
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A forma não é um conjunto de predicados essenciais que atribuímos à coisa como sujeito de 

uma oração declarativa, mas todas as relações que a coisa pode constituir com outras coisas em um 

estado de coisas
74

. Assim, ―2.011 É essencial para a coisa poder ser parte constituinte de um estado 

de coisas‖ (WITTGENSTEIN, p. 55). Deste modo, eliminamos da lñgica o binômio gramatical 

sujeito-predicado que desemboca no binômio metafísico substancia-essência. Na lógica do Tractatus, 

tanto ser mortal e racional quanto ser professor de Platão e ter o hábito de perder as sandálias serão 

qualidades essenciais de Sócrates
75

. Essas relações são lógicas e não gramaticais, portanto, em uma 

proposição como ―a garrafa está na prateleira‖, não estou atribuindo o predicado ―estar na prateleira‖ 

ao sujeito ―garrafa‖, mas estabelecendo uma relação entre duas coisas, a garrafa e a prateleira. Mesmo 

que eu mudasse a gramática da frase ―a garrafa está na prateleira‖ para ―a prateleira contém uma 

garrafa‖, alterando o sujeito e o predicado, o sentido lñgico da proposição continua sendo o mesmo: o 

que deve ocorrer na realidade para ambas as orações serem verdadeiras é o mesmo fato. Essas duas 

frases, apesar de distintas do ponto de vista da gramática, possuem o mesmo sentido lógico.  

Há algo de semelhante ao Tratactus na maneira como Sartre descreve a essência de uma 

―coisa‖ em O imaginário, pois as coisas não são definidas individualmente como sujeitos que podem 

receber predicados essenciais ou acidentais, mas por toda e qualquer relação que elas podem 

estabelecer uma com as outras: 

 No mundo da percepção nenhuma ―coisa‖ pode aparecer sem que mantenha com as 

outras coisas uma infinidade de relações. Mais ainda, é essa infinidade de relações – e, ao 

mesmo tempo, também a infinidade de relações que seus elementos sustentam entre si – 

que constituem a própria essência de uma coisa. (SARTRE, 1996, p. 22). 

 

Mas diferente de Wittgenstein, em Sartre o real é ―vivido‖ de imediato como situação
76

, 

portanto, não é necessário que o sentido seja mediado pela forma proposicional da linguagem. Para 

compreender as situações apresentadas por Sartre, ao invés de formularmos uma proposição e depois 

verificar se esta pode ou não ser verdadeira, ―vivemos‖ o sentido de um mundo percebido mesmo 

antes de formular qualquer proposição a seu respeito 

Um exemplo que se tornou clássico é a situação de esperar alguém no café que Sartre retrata 

no primeiro capítulo da segunda parte de O ser e o nada. Sartre se expressa em primeira pessoa para 

descrever a situação: marquei um encontro com Pierre no café, cheguei quinze minutos atrasado e 

                                                   
74

 ―2.0141 A possibilidade de seu aparecer nos estados de coisas é a forma dos objetos.‖ (WITTGENSTEIN, p. 57) 
75

 ―uma proposição não enuncia nada de um ‗algo‘ que deveria ser em última instância da ordem da substância cuja 

essência oculta se trataria de desvelar. Uma proposição representa uma das maneiras de ‗objetos‘ combinarem-se um com 

o outros. (...) todas as proposições verdadeiras estão exatamente no mesmo nível; nenhuma é mais verdadeira que outra, 

nenhuma tem mais valor que outra (SCHMITZ, p. 130)‖ 
76

 ―Chamaremos ‗situações‘ os diferentes modos imediatos de apreensão do real como mundo Idem, (SARTRE, 1996, p. 

242).‖ 
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temo que Pierre, sempre pontual, já tenha ido embora. Ao ler Sartre, temos que vivenciar essa 

situação, procurar em nossas memñrias experiências semelhantes para intuir noções como ―em-si‖ e 

―nada‖. Na situação de esperar alguém num encontro eu poderia, como coloca Sartre, formular 

proposições como: "Wellington não está no café, Paul Valéry tampouco, etc." (SARTRE, 1997, 

p.51/2006, p. 45). Estas proposições seriam mera brincadeira, diriam respeito a uma relação abstrata e 

não à vivência concreta de esperar alguém.  

Na situação de esperar Pierre, não tenho apenas um ―estado de coisas‖ presentes, pois o café 

presente aparece como café em que Pierre não chega, sendo assim, o que ocorre se dá em relação ao 

que ainda não ocorre em um ―estado de coisas‖ e pode ou não vir a ocorrer (Pierre pode ou não 

chegar no café, não sei se ele virá). Temos assim, de um lado, o café com o conjunto de ―coisas‖ 

presentes que o compõe ―com seus clientes, suas mesas, bancos, copos, sua luz, a atmosfera 

esfumaçada, ruídos de vozes, bandejas entrechocando-se e passos‖ que ―constituem uma plenitude de 

ser‖ (SARTRE, 1997, p.50/2006, p. 43-44). Dizemos que o café, composto por esse complexo de 

coisas é
77

. Por outro lado, temos Pierre que, em relação ao bar, não é. Nessa relação o bar, como 

plenitude de ser, é denominado em-si. Ao contrário, Pierre ausente não está em-si no café. É claro 

que, como explica Sartre, Pierre é plenitude de ser em um lugar que não conheço. Mas em relação ao 

café que estou, Pierre ausente não é em-si, em outras palavras, Pierre é nada. E esse nada de Pierre 

não é meramente espacial, não se resume a ausência de Pierre, mas está ligado à expectativa de que 

Pierre chegue no futuro. 

Mas se Pierre é nada em relação ao café em-si, o café, por outro lado, se dá como nada de 

Pierre. Mesmo sendo em-si, o café aparece de modo negativo como café em que Pierre não está. 

Sartre expressa isso dizendo que o café, com sua plenitude de ser, é assombrado (hanté) pelo nada de 

Pierre. Organizando-se em uma gestalt, o café é um fundo de mundo em que a figura Pierre deveria 

aparecer. Um rosto de alguém que chega pode se destacar sobre esse fundo e logo se decompõe 

quando vejo que não é Pierre. O mundo, enquanto vivido em uma situação de expectativa de que 

Pierre chegue, não é apenas uma relação ente coisas presentes ou não uma em relação a outra, mas 

também uma estrutura que se dá na relação figura-fundo onde se espera que uma figura específica 

apareça sobre um fundo específico. A relação figura e fundo não é uma coisa, não é objeto, mas uma 

―forma‖ em que objetos como Pierre e o café nos são apresentados. 

No exemplo do café, o mundo aparece em uma dupla nadificação: o café em-si que se dá 

como fundo em que Pierre não está e Pierre que não é em-si presente no café. Essa dupla nadificação 

                                                   
77

 O café, portanto, está longe de corresponde a um objeto simples diretamente nomeado em uma proposição elementar 

como almejava Wittgenstein no Tractatus.   
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é vivida na situação e precede a proposição ―Pierre não está no café‖
78

, o que mostra que a proposição 

é secundária em relação à situação: ―Portanto, o fundamento para o juìzo ‗Pedro não está‘ é a 

captação intuitiva de uma dupla nadificação‖ (SARTRE, 1997, p.51/2006, p. 44). 

Podemos dizer que os nomes na proposição ―Pierre não está no café‖ compartilham com os 

objetos nomeados a possibilidade de estarem presentes ou ausentes um em relação ao outro. Mas não 

sñ isso: a algo da ―forma‖ figura-fundo na situação vivida que é compartilhada pela forma lógica da 

proposição, pois não poderìamos verificar a verdade de uma proposição como ―não encontrei o café 

no Pierre‖. Neste caso, cometemos um erro categorial, pois Pierre é alguém que pode ou não ser 

encontrado em um café, mas o café não é algo para ser ou não encontrado em Pierre. Sendo assim, 

podemos dizer que a proposição ―Pierre não está no café‖, ao compartilhar a forma da situação, pode 

figura-la e que seu sentido será suas condições de verdade, isto é, o que é o caso se ela for verdadeira. 

Se de fato Pierre não estiver no café, a proposição ―Pierre não está no café‖ será verdadeira. Mas o 

sentido desta proposição, no contexto em que é declarada, é precedido por um tipo de ―sentido 

situacional‖. Primeiro vivencio de fato a ausência de Pierre no café, realizo a nadificação entre forma 

e fundo para sñ depois dizer ―Pierre não está no café‖. Dessa maneira, o sentido não se limita apenas 

ao sentido proposicional, ou seja, ao que é caso se a proposição for verdadeira, pois, antes mesmo de 

formular a proposição, vivo o sentido de uma situação que posteriormente posso figurar em uma 

proposição que pode ser verdadeira ou falsa.  

Como vimos, o que é ganha sentido em função do que não é ainda em um estado de coisas 

presente: o café possui o sentido de poder ser futuramente ocupado por Pierre que não está no café.  E 

isso faz com que eu olhe a todo momento para as pessoas que chegam no café como possíveis Pierre. 

A princìpio, olho com ―o rabo dos olhos‖ alguém que chega, percebo que é um homem da altura de 

Pierre e que, como Pierre, também possui barba. Mas quando olho ―de frente‖ o homem que acaba de 

chegar, sua figura fica nítida, vejo que não é Pierre, e a forma do possível Pierre se desvanece. Esse 

elemento dinâmico, evanescente, impreciso, temporal e até angustiante da expectativa não pode ser 

captado quando considero a oração ―Pierre não está no café‖ isolada do seu contexto, mas apenas 

quando carrego essas palavras com a frustração de uma vivencia singular e concreta que não pode ser 

paralisada na abstração de uma proposição lógica. Quando entro apressado no café e digo em voz alta 

para mim mesmo ―Pierre não está aqui‖, sei que é possìvel que Pierre chegue, que passe a estar no 

café e, ao mesmo tempo, penso que ele já poderia ter estado aqui e que desistiu de me esperar. 

                                                   
78 Poderìamos mudar a oração para ―Pierre não está‖ ou ―Pierre não está aqui‖, a mudança gramatical em nada alteraria o 

sentido lñgico, o café continuaria a ser indicado na proposição mesmo na ausência da palavra ―café‖. E de nada adiantaria 

mudar a oração para ―Pierre é ausente no café‖, a forma positiva da oração não dará ―substancia‖ à Pierre que continuará 

não sendo em-si no café. 
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Alguém que esperasse Pierre junto comigo, também poderia captar essa angustia que ―se mostra‖ no 

tom da minha voz quando digo ―Pierre não está aqui‖, mas não na forma puramente lñgica da 

proposição. Nestes casos, a mera proposição isolada do contexto não apresentaria todo o sentido que 

envolve a situação. O próprio Wittgenstein reconhecerá nas Insvestigações que o sentido não depende 

apenas das condições de verdade, mas do contexto e do uso da linguagem
79

.  

Podemos pensar na literatura como um jogo de linguagem que, expressando ―o que não pode 

ser dito‖, capta uma ambiguidade de sentido que a proposição verificável do discurso cientìfico não 

dá conta de abarcar
80

. Um escritor pode elaborar uma narrativa em que a oração ―Pierre não está no 

café‖ apareça carregada de frustração e assim consegue expressar o sentido que Sartre busca 

―mostrar‖ de modo nocional em sua filosofia. As noções filosóficas exprimem uma universalidade 

que, conforme Franklin Leopldo e Silva, tem como tarefa ―compreender o sentido geral das situações 

determinadas, o seu papel estruturante nas condutas humanas‖ (SILVA, p.19). A universalidade das 

noções, inseparável da concretude das situações, se distingue na filosofia de Sartre da abstração 

necessária à linguagem científica. Silva também explica que ―a filosofia existencial não reserva um 

lugar para a abstração, portanto, não pode sustentar a separação entre a generalidade abstrata e a 

particularidade concreta‖ (SILVA, p. 14). E para não perder o campo concreto das situações vividas, 

a literatura exerce um papel fundamental, pois nos permite mergulhar na ambiguidade das situações 

que serão expressas de modo nocional na filosofia. O papel fundamental da literatura na filosofa de 

Sartre é destacado por Thana Mara de Souza: 

A filosofia sartriana, ao se propor existencialista, reclama à literatura o seu poder de 

retratar o indivíduo em sua subjetividade e temporalidade. Para que a filosofia de Sartre 

possa ser efetivamente compreendida, é preciso considerar a necessidade que ela tem de 

uma evocação sensível, realizada apenas pela proza. Assim, a literatura adquire um papel 

fundamental não só no desvendamento das ambiguidades humanas, mas também para 

que possamos entender o que é a prñpria filosofia de Sartre‖ (SOUZA, p. 75). 

E para aprofundar ainda mais o problema do sentido, na ―situação‖ de esperar Pierre temos 

ainda outros dois sentidos que se correlacionam: dou sentido ao bar como bar em que Pierre não está 

e, ao mesmo tempo, dou sentido a mim mesmo como aquele que espera Pierre que não chegou. Dou 

sentido a mim mesmo como um nada de ter encontrado Pierre. E se o bar como ser em-si é um 

complexo de ―coisas‖ que se dão como totalidade que é fundo em relação ao qual Pierre não está, não 

sou coisa, não sou fundo e nem figura, mas a própria espera que constitui a forma e o fundo. Não 

possuo a plenitude do em-si, sou um nada. Sou não o nada de uma forma ausente sobre um fundo, 

mas um nada que é uma falta que busco ―preencher‖ em um futuro que ainda não é e pode não ser: 

                                                   
79 Cf. SCHMITZ, p. 137-140. 
80

 Cf Thana Mara de Souza: ―a filosofia e a literatura por se dirigirem a quem faz a ciência, não podem trata-lo [o homem] 

com palavras científicas: elas só o podem fazê-lo através de palavras ambíguas.  
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falta encontrar Pierre. Esse meu nada temporal ligado à espera do que ainda não é, funda o nada de 

Pierre como forma ausente sobre o fundo do café.  

E essa falta de ser não se dá no vazio, pois não é possível pensa-la fora da relação com o ser 

em-si das coisas. Minha própria falta se inscreve na plenitude do ser das coisas que me são dadas 

como ser em-si faltado. A falta de Pierre no café é concomitantemente à minha espera de encontrar 

Pierre.  Se em Wittgenstein a proposição  compartilha a forma das coisas e com isso temos não só 

uma análise da linguagem, mas uma ontologia que diz respeito à forma das próprias coisas, em Sartre 

temos, na situação, não apenas uma ontologia das coisas, mas uma ontologia que compreende um 

sujeito cujo modo de ser não é o da plenitude em-si das coisas, mas o da falta de um ser que se lança 

para um futuro que ainda não é. No Tractatus a ontologia das coisas está subordinada a uma 

epistemologia que tem como tarefa central mostrar o que pode ser dito com sentido à respeito das 

coisas. Já em O ser e o nada vemos que uma possível epistemologia deverá ser precedida por uma 

ontologia. E pela ontologia, para além da linguagem, deve-se compreender a temporalidade como 

estrutura de um sentido que comporta e excede o que pode ser dito em uma proposição. 

Além disso, em O ser e o nada não temos apenas uma ontologia que diz respeito a ―mim‖ e a 

um estado de coisas por mim significado. Quando chegamos à terceira parte de O ser e o nada vemos 

que realidade-humana não é só composta por mim (para-si), mas também pelos outros (para-outro). 

Assim, sinto vergonha por não ter chegado no horário combinado, significando a mim mesmo como 

alguém que decepcionou um amigo. Deste modo, componho um ―estado de coisas‖ significado pelo 

outro, sou colocado como objeto no meio do mundo e sofro por um sentido que nem sei qual é, pois 

não posso experimentar em primeira pessoa o projeto do outro que dá sentido a mim.  

Até agora analisamos o sentido em um plano mais geral. Para descer em um terreno mais 

específico e técnico, ao invés de usar a primeira pessoa, falemos em consciência. Toda consciência é 

consciência de alguma coisa. Sou como consciência do café, do copo, do caminho que percorro e da 

relação entre coisas que me aparecem sobre um fundo de mundo. A consciência, diferente das coisas, 

não é em-si. Ao contrário do ser em-si, ―A consciência nada tem de substancial, é pura ‗aparência‘, 

no sentido de que só existe na medida em que aparece. E a consciência aparece a si, como consciência 

não posicional (de) si, na medida em que posiciona como objeto coisas em-si. E o ―de‖ deve ser 

colocado entre parênteses para deixar claro que não há separação entra a consciência e si mesma 

enquanto ela é consciência de. A consciência como estrutura ontológica distinta do em-si, mas com 

ele relacionado enquanto facticidade, é denominada para-si. A consciência (de) si não é apenas uma 

consciência fenomenológica (de) si e dos objetos, mas estrutura ontológica que nos dá a essência do 

para-si como falta de ser. Falta de ser que não se dá no vazio, mas no meio do mundo. E essa 
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estrutura é temporal: é projetando-se no futuro que o para-si busca se preencher e faz com que se abra 

um horizonte de mundo cujo sentido se dá em correlação com sua própria falta. 

Nessa rápida transição para a linguagem mais específica, chegamos ao para-si e podemos 

agora analisar a noção de sentido tal como aparece no terceiro capítulo da segunda parte de O ser e o 

nada, no item O Conhecimento como Tipo de Relação entre o Para-Si e o Em-Si. Na seguinte 

passagem, Sartre define o ―sentido‖ como um tipo de abstração: ―o abstrato é o sentido do isto na 

medida em que se revela ao porvir através de minhas possibilidades de fixar em em-si a negação que 

tenho que ser‖ (SARTRE, 1997, p. 252/ 206, p. 225)
81

.  Me lançando ao porvir abstraio, em meio ao 

fundo de infinidade de relações entre coisas no mundo, um galho que aparece como um possível 

cajado. O galho é o isto (ceci) que se destaca, que vem a frente tendo como fundo o mundo de objetos 

indiferenciados que não são relevantes para o projeto do para-si. O galho é em-si, mas só pode se 

perfilar ou ser fixado quando o para-si se lança para além do mundo em-si, em direção ao cajado que 

ainda não é. É somente na relação do para-si com o mundo que o sentido das coisas aparece. As 

coisas, portanto, não tem sentido em si mesmas, pois para o sentido aparecer é preciso realizar uma 

abstração que só pode vir ao mundo pelo para-si. É preciso sair do ser-em-si para dar sentido ao ser-

em-si que, em si mesmo, não possui nenhum sentido.  

A falta vem ao mundo pelo para-si ―que fundamenta-se a medida que nega de si certo ser ou 

maneira de ser‖ (SARTRE, 1997, p. 139/2006, p. 125)). O si, que falta ao para-si para ser si-mesmo, 

revela sua forma no mundo em-si, mas o sentido dessa forma se encontra num possível, num futuro a 

atingir em que o em-si faltado irá se completar. Assim, ―o sentido da realidade-humana se constitui 

pelo si-como-ser-em-si faltado‖(SARTRE, 1997, p. 139/2006, p. 125). O para-si é, portanto, uma 

consciência (de) si como não sendo em-si e cujo si-mesmo encontra adiante do em-si, no futuro. 

É importante notar que na citação acima Sartre usa o termo ―sentido‖ não para designar a 

abstração de um isto que se dá sobre um fundo de mundo, mas para indicar o modo de ser da própria 

realidade-humana. Há uma correlação entre o sentido ôntico das situações cotidianas (espera de 

alguém em um local, relação entre objetos, uso de utensílios para fins específicos, etc.) e o sentido 

ontológico da realidade-humana. Para esclarecer como se dá essa correlação entre o ôntico e 

ontológico podemos falar do desejo de posse e da conduta do fazer.  

Ao discorrer sobre o desejo de posse Sartre explica que ―a ontologia nos ensina que o desejo é 

originalmente desejo de ser e se caracteriza como livre falta de ser. Mas ela nos ensina também que o 

desejo é relação com um existente concreto no mundo‖ (SARTRE, 1997, p. 716/2006, p. 631) Sartre 

fala ainda, no mesmo parágrafo, de uma dupla determinação do desejo. Poderíamos dizer que essa 

                                                   
81

 Grifo nosso. 
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dupla determinação do desejo – que Sartre coloca entre o ideal e o concreto – é também dupla 

determinação entre o ontolñgico e o ôntico: ―Estamos pois em presença de uma dupla determinação 

do desejo: por um lado, o desejo determina-se como o desejo de ser um certo ser que é o Em-si-para-

si e cuja existência é ideal; por outro lado, o desejo se determina, na grande maioria dos casos, como 

relação com um em-si contingente do qual projeta apropriar-se‖ (SARTTE, 1997, p. 716/2006, p. 

631-632). E mais a frente: ―o que desejamos apoderar-nos fundamentalmente em um objeto é seu ser, 

é o mundo. (...) Possuir é querer possuir o mundo através de um objeto particular‖ (SARTRE, p. 

729/2006, p. 643). O para-si se expressa como desejo de possuir o ser ideal, um em-si-para-si, em um 

existente concreto. 

Podemos retomar o exemplo do cajado para especificar uma situação que envolve o desejo na 

ação de fazer
82

. A ação de fazer o cajado ultrapassa o mundo em relação a um cajado que ainda não 

existe e, ao mesmo tempo, posiciona o mundo como ―mundo em que há um galho que pode tornar-se 

um cajado‖. A ação visando a posse expressa o desejo de possuir o próprio ser-em-si. O sentido agir é 

ôntico-ontológico. Ontológico porque é desejo de possuir o próprio ser-em-si que falta ao para-si. 

Ôntico porque se manifesta, em condutas concretas que podem modificar um ser concreto como na 

ação de fazer um cajado existente.  

Um outro ponto importante para ampliar a compreensão do sentido em Sartre se dá na relação 

com a realidade e o imaginário. Se significo um galho como ―galho que vou usar para fazer um 

cajado‖, posiciono o galho como objeto real percebido que falta ser um cajado. Mas também posso 

colocar como objeto o cajado que o galho não é e que não é dado a percepção. Nesse segundo caso, 

não percebo o cajado real, mas o imagino. O cajado irreal imaginado, apesar de não estar presente no 

mundo real, sempre vai remeter ao galho real que falta ser um cajado. Como Sartre mostra em O 

imaginário, o nada do objeto imaginado não se constitui de modo gratuito, mas como ultrapassagem 

do mundo vivido em situação: 

Pois uma imagem não é o mundo negado, pura e simplesmente, ela é o mundo negado 

de um certo ponto de vista , exatamente aquele que permite colocar a ausência ou a 

inexistência de um determinado objeto que será presentificado ―enquanto imagem‖ 

(SARTRE, 1996, p. 240).   
 

Podemos falar em dois modos de colocar o sentido do cajado: como objeto real faltado 

(percepção), ou como objeto irreal faltante (imaginação). A percepção e a imaginação imediata do 

objeto se distinguem da intenção vazia da proposição que pode ser preenchida. Não há o que 

preencher na imaginação e na percepção. O ato de imaginar e perceber já são imediatamente 
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preenchidos pelo correlato que é o objeto percebido ou imaginado. Para usar uma expressão de 

Bergson, quando este distingue a representação no instinto da representação na inteligência, a 

imaginação e a percepção são ―entupidas‖ pelo objeto e não há necessidade de verificação
83

. 

No caso do sentido voltado para o real, a facticidade e indeterminação das coisas que 

independem da consciência irão fazer parte da constituição de sentido. Uma faca, por exemplo, 

comporta também o sentido de martelo se usarmos o seu cabo para pregar. Mas a faca, sendo real e 

não imaginária, não poderá ser um cachimbo. O caráter temporal do sentido somado a indeterminação 

real das coisas que não se estruturam ao meu bel prazer, tem como resultado a quebra de expectativa 

que, por sua vez, acaba também constituindo o sentido:  

Todo projeto real livre, ao projetar-se, prevê a margem de imprevisibilidade devida à 

independência das coisas. (...) Uma vez que projeto ir ao vilarejo próximo para encontrar 

Pedro, o pneu que furou, o ‗vento contra‘, milhares de acidentes previsìveis e 

imprevisíveis aparecem em meu próprio projeto e constituem seu sentido. (SARTRE, 

1997, p. 623/2006, p. 552)
84

  

 

Como a indeterminação adquire sentido por essa dupla significação de si concomitantemente 

ao mundo que é meu projeto, sou responsável por tudo que ocorre no mundo. O projeto vivido não se 

reduz a um estado de coisas presentes verificável, mas nos lança para além do mundo que é para dar 

sentido ao que é. Assim, em Sartre, o sentido pode ser estendido ao campo ético do dever ser
85

: 

a responsabilidade do Para-si é opressiva, já que o Para-si é aquele pelo qual se faz com 

que haja um mundo, e uma vez que também é aquele que se faz ser, qualquer que seja a 

situação em que se encontre, com seu coeficiente de adversidade próprio, ainda que 

insuportável; o Para-si deve assumi-la com a consciência orgulhosa de ser o seu autor, 

pois os piores inconvenientes ou as piores ameaças que prometem atingir minha pessoa 

só adquirem sentido
86

 pelo meu projeto (SARTRE, 1997, p. 678/2006, p. 598). 

 

 

Conclusão 

Wittgenstein explica no Tractactus que a ―metafìsica‖ viola as normas da linguagem ao 

considerar como objeto que possui predicados essenciais o que não é objeto, ou seja, o que se mostra 

na linguagem quando nos referimos a um estado de coisas. Não é possível dizer algo com sentido 

sobre o nada e termos como ―nadificação‖ não possuem sentido algum. Como a negação ou o nada 
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não são objetos que compõe um estado de coisas, não é possível construir discursos que podem ser 

verdadeiros ou falsos sobre eles. Porem em Sartre, o nada é vivido concretamente e não se reduz a 

uma mera negação judicativa ou a um quantificador lógico que se limita à lógica da linguagem. O 

nada não é um objeto que poderia ser figurado em um estado de coisas por uma proposição, mas 

estrutura do para-si que como projeto se constitui de modo temporalizante como lançar-se para o 

futuro, um lançar-se que permite que nos sejam dados objetos e que possamos formular proposições. 

Do mesmo modo, ser e não-ser, figura-fundo e futuro não são objetos, mas os objetos que são se 

relacionam como figura-fundo na relação com um projeto que é lançar-se para o futuro que ainda não 

é. Podemos dizer que de modo semelhante a Wittgenstein onde a forma da linguagem só pode se 

mostrar porque se refere a um estado de coisas, Sartre procura mostrar estruturas ontológicas como 

em-si, para-si e para-outro ao viver situações do cotidiano, situações vividas cuja ambiguidade pode 

ser aberta pelo prosa literária, e não pelas proposições verificáveis da linguagem científica.  
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Resumo: 

Jean-Paul Sartre, filñsofo francês existencialista, na sua conferência ―Existencialismo é um humanismo‖ de 1945, 

defende um tipo de humanismo que, segundo ele, parte do existencialismo e está em consonância com a sua 

perspectiva ética do quesito da responsabilidade. Nesse texto, Sartre também expõe as principais teses do 

existencialismo e responde críticas cristãs e marxistas. Martin Heidegger, responde a essa conferência com uma 

carta intitulada ―Sobre o humanismo‖, na qual se posiciona como anti-humanista. A mesma corrente filosófica 

abrange dois autores com engajamentos políticos opostos e diferentes perspectivas sobre o papel do homem na 

sociedade. O autor francês afirma que mesmo que sua filosofia tenha como ponto de partida o subjetivo, não a torna 

distanciada da luta, pois a liberdade demonstra-se no plano de ação, de modo que a ação do sujeito engendra uma 

responsabilidade ética para com todos os homens. Heidegger considera que a filosofia deva antes responder à 

pergunta que ele considera fundamental, a pergunta pelo ser, do que criar e defender conceitos de humanismo. 

Segundo o autor, nada adiantará defender um humanismo, no qual vem do latim ―humannitas‖, que significa 

homem, sem ter a experiência mais originária do homem, que segundo a filosofia heideggeriana, tem de abarca o 

ser. Portanto, o ser é o princípio de tudo. Sartre tem o desejo de se engajar na transformação da sociedade, enquanto 

Heidegger prioriza a contemplação e a descoberta do princípio de tudo. Como uma linha filosófica implica em tão 

diferentes posicionamentos? O objetivo desse trabalho é responder essa questão. 

Palavras-chave: Humanismo, Ética, Existencialismo, Ser, Engajamento 

Abstract: Jean-Paul Sartre, an existentialist french philosopher, in his conference "Existentialism is a humanism" of 

1945, defends a kind of humanism which, according to him, starts from existentialism and is in line with his ethical 

perspective on the question of responsibility. In this text, Sartre also exposes the main theses of existentialism and 

responds to Christian and Marxist critiques. Martin Heidegger responds to this conference with a letter entitled "On 

Humanism," in which he positions himself as ant humanist. The same philosophical current encompasses two 

authors with opposing political engagements and different perspectives on the role of man in society. The French 

author affirms that even if his philosophy has as its starting point the subjective, it does not distance it from the 

struggle, for freedom demonstrates itself in the plane of action, so that the action of the subject engenders an ethical 

responsibility towards all men. Heidegger believes that philosophy must first answer the question which him 

considers fundamental, the question of being, of what to create and defend concepts of humanism. According to the 

author, there is nothing to defend a humanism, in which comes from the Latin "humannitas", which means man, 

without having the most original experience of man, which according to Heideggerian philosophy, has to encompass 

being. Therefore, being is the beginning of everything. Sartre has the desire to engage in the transformation of 

society, while Heidegger priorities contemplation and discovery of the principle of everything. How does a 

philosophical line imply such different positions? The purpose of this paper is to answer this question. 

Keywords: Humanism, Ethic, Existentialism, To be, Engagement 

 

Introdução 

O século XX foi marcado por mudanças tanto históricas quanto filosóficas. Foi um 

século caracterizado pelos extremos conflitantes. Alguns dos movimento desse século são: o 

espiritualismo, movimento qual o pensador com mais destaque é Henri Bergson e que procurava 
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defender que o espírito move a matéria sem repetir o erro do dualismo ontológico da tradição 

filosófica, o círculo de Viena, com sua crença na reconstrução da ciência e do positivismo, o 

existencialismo,  que usava como base a fenomenologia que se apresentou como um método de 

conhecimento alternativo do que se postava os das ciências naturais e colocava o homem sendo 

um ser criador e desamparado no meio do mundo, ambos emergiram nessa época, com bastante 

força. Dentre os pensadores mais influentes deste último movimento, estão: Jean-Paul Sartre, 

Martin Heidegger, Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir. Todos eles seguem a base 

fenomenológica teorizada por Husserl. A Europa até hoje sofre os vestígios de duas Grandes 

Guerras que aconteceram nesse século. Husserl presenciou a primeira enquanto os outros dois 

presenciaram principalmente a segunda. O impacto desses acontecimentos, a grande evolução da 

tecnologia no período e a expansão de outros saberes das ―humanidades‖ colocam em xeque os 

fundamentos da filosofia e da ciência.  

No ano de 1946, Sartre publicou a obra ―O Existencialismo é um Humanismo‖, esse livro 

foi baseado em uma palestra a qual ele deu no Club Maintenant em Paris, em 28 de outubro de 1945 

(SILVA, 2016).  Esse texto visava mostrar a doutrina existencialista como um todo, por consequência 

disso era possível responder críticas de marxistas e cristãos que se contrapunham na época. O autor se 

coloca como defensor do existencialismo e expõe os seus principais conceitos, determinando-o como 

uma doutrina filosófica que possibilita a humanidade e por si mesmo é um humanismo. Sartre tinha 

como objetivo mostrar que uma filosofia que se centre no sujeito pode ser engajada e se preocupar 

com a solidariedade humana. 

Em 1945, filósofo francês Jean Breaufat, um ávido leitor de Sartre, manda uma carta á 

Heidegger perguntando: ―Como dar sentido ao humanismo?‖. Breaufat manda essa carta justamente 

pela famosa palestra do Sartre sobre humanismo, na qual ele cita teses de Heidegger diversas vezes. 

Heidegger o responde pela primeira vez no mesmo ano, mas em 1946 ele manda uma versão 

estendida dessa carta e após de ser editada, é publicada como livro. Na carta, Heidegger mostra uma 

aversão ao conceito e a prñpria palavra ―Humanismo‖, faz paralelos histñricos e retoma a raiz da 

palavra para argumentar que é um conceito cheio de concepções metafísicas que encobrem o ser. 

Esses conceitos, o próprio ser e o homem, deveriam ser repensados antes de querer partir de uma 

defesa pelo humanismo.  

A questão é: por que dois filósofos que partem do mesmo método filosófico, a 

fenomenologia, têm opiniões tão divergentes sobre humanismo e tantos outros conceitos? Uma 

possível resposta para essa pergunta é a interpretação que ambos fazem da fenomenologia. 
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1. A fenomenologia como base existencialista  

Após ter descoberto a evidência apodítica - que todo sujeito tem consciência de alguma 

coisa - Husserl descreve os processos epistemológicos e institui um método que considera firme o 

suficiente para a construção da filosofia, o método fenomenológico. O autor usa o termo fenômeno 

para se referir a objetos imanentes à consciência. No método fenomenológico, temos duas reduções: a 

redução psicológica: a renúncia de juízos, em que o sujeito põe todo o mundo exterior em dúvida.  

É óbvio, em primeiro lugar, que, com o mundo natural, tanto físico quanto psicofísico, posto fora do 

circuito, também estão excluídas todas as objetividades individuais que se constituem mediante funções 

valorativas e práticas da consciência, todas as espécies de realizações da civilização, obras das artes técnicas 

e das belas-artes, das ciências (consideradas não enquanto unidades de validação, mas justamente enquanto 

fatos de civilização), e toda forma de valores estéticos e práticos. (HUSSERL,2016, p. 131). 

 

E a redução transcendental, que é uma epoché mais radical, em que o sujeito coloca em 

dúvida até mesmo seus processos dedutivos e psicológicos alcançando a consciência pura.  

Onde a formação de conceito e de juízo não procede de maneira construtiva, onde não se constroem 

sistemas de dedução mediata, a teoria das formas dos sistemas dedutivos em geral, tal como se apresenta na 

matemática, não pode operar como instrumento de investigação material. (HUSSERL,2016, p. 135)  

 

 Somente assim é possível, segundo Husserl, apreender o objeto de forma pura. Neste 

estado, a intencionalidade é um movimento da consciência que parte do ―eu‖, infere o objeto, 

captando seus dados sensíveis, e depois compõe um significado cognoscente em relação ao sujeito, 

―Se um vivido intencional é atual, isto é, efetuado a maneira do cogito, nele o sujeito se ‗dirige‘ para 

o objeto intencional‖ (HUSSERL, 2006, p.90).A captura desses dados é o que o fenomenñlogo chama 

de noésis. ―Ela se refere às modalidades do prñprio cogito, por exemplo àquelas da consciência, como 

percepção, lembrança, memñria imediata [...]‖ (HUSSERL,2001, p.54). Husserl denomina o elemento 

de ―real‖ (reel), porque é esse movimento que justamente constituí a evidência apodítica. Após a 

noésis, os dados sensíveis são organizados pela consciência e criam-se significados, ―Exemplo: os 

‗modos‘ existenciais como ‗modos temporais subjetivos‘: existências presentes, passada, futura. Essa 

direção da descrição se chama noemática‖ (HUSSERL,2001, p.54). O noema é classificado pelo autor 

como irreal, pois a produção de sentido já parte de pressupostos que não são apodíticos.  

 Após a noésis acontecer e o estabelecimento do noema também, o filósofo deve se 

manter na simples descrição do objeto. O método fenomenológico é estritamente descritivo.  Após a 

descrição, é possível realizar ações que ele chama de ultrassensíveis, que são raciocínios que 

funcionam a partir de apreensão de dados, mas esse não é o principal elemento. O processo 

ultrassensível foi o que os seus sucessores, como Heidegger e Sartre, desenvolveram com o 

existencialismo. Pela valorização ser estritamente imanente e não determinada exteriormente, coloca 
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o sujeito como o autor e protagonista da própria vida, abrindo portas para filosofias que tratam do 

caráter ontológico e fazem uma análise disso.  

 

2. A responsabilidade como possibilidade de um existencialismo humanista  

 

No texto ―O Existencialismo é um Humanismo‖, Sartre apresenta os principais conceitos 

do existencialismo e, claro, diz o que entende por humanismo. Na sua explicação, o autor pretende 

esclarecer algumas críticas que são feitas à sua filosofia, de cunho cristão e marxista. O que as críticas 

têm em comum é que todas dizem que o existencialismo carece de uma noção de coletividade. Sartre 

responde todas essas críticas com uma simples frase: é o existencialismo que possibilita a 

humanidade. 

 Primeiro Sartre diferencia dois tipos de existencialismo: um cristão e outro ateu. Os 

principais representantes do primeiro são autores cristãos como Jasper e Gabriel Marcel. Os 

representantes do segundo tipo de existencialismo são Heidegger, a maior parte dos filósofos 

franceses e, ele mesmo, Jean-Paul Sartre. O autor introduz aqui uma das maiores teses do 

existencialismo, a de que a existência precede a essência, tese que não é dele, como o próprio autor 

disse: ―O que têm de comum é simplesmente o fato de admitirem que a existência precede a essência 

[...]‖ (SARTRE,1973, p.11) essa ideia é uma base para o existencialismo em geral, segundo o autor.  

 A essência é um conjunto de predicados que constituem algo. Por exemplo, imagine 

um corta-papel, ele tem uma funcionalidade, um formato, um conceito muito bem estabelecido. Essas 

características, que são os predicados, funcionam como uma ―receita‖ para ser criado. Com base nela, 

o artesão constrói o corta papel. Dessa maneira, a essência precede a existência, com um criador 

inteligente. 

Consideramos um objeto fabricado, como por exemplo um livro ou um corta papel, e igualmente a uma 

técnica prévia de produção que faz parte do conceito, e que é no fundo uma receita. Assim o corta papel 

sem saber para que há de servir tal objeto. Diremos, pois, que, para o corta papel, a essência– quer dizer, o 

conjunto de receitas e de características que permitem produzi-lo e defini-lo – precede a existência: e assim 

a presença, frente a mim, de tal corta papel ou de tal livro está bem determinada. Temos, pois, uma visão 

técnica do mundo, na qual se pode dizer que a produção precede a existência. (SARTE,1973, p. 11)   

 

Na conferência, Sartre diz que quando se concebe um Deus criador na filosofia, ele 

sempre é pensado como uma substância inteligente. Dessa forma, é plausível se pensar o homem 

como um conceito que irá ser confeccionado a partir desses predicados. Porém, no existencialismo 

ateu que Sartre representou, consente-se que, se Deus não existe, não há criador. Portanto, é 

impossível estabelecer predicados antes da existência, a não ser que existam determinações 
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metafísicas, porém, Sartre como um fenomenólogo, rejeita essa concepção por acreditar que nada 

pode existir antes do fenômeno. O objetivo da investigação feita por Husserl foi construir um 

fundamento sólido para a filosofia, de forma a torná-la uma ciência rigorosa. A história da filosofia 

mostra a existência de múltiplas teses sobre o mesmo assunto e o uso de diferentes métodos, todos 

aceitos como válidos. Como atingir objetividade e criar referências para futuros estudos sobre essa 

base instável? Pelo fenômeno. É partir daí que toda filosofia tem que ser construída, Sartre diz que os 

conceitos de essência, inatismo e potência – clássicos conceitos da metafísica– são inócuos, pois não 

se apresentam para ele como fenômeno. Assim, segundo Sartre, a fenomenologia não reproduz esses 

conceitos que se apresentam como dualista ―[...] com isso suprimir certo número de dualismos que 

embaraçavam a filosofia e substituí-los pelo monismo do fenômeno.‖ ( SARTRE, 1997, p.15). 

Sartre tinha uma discordância com Husserl, que aparece em Ser e o Nada 

(SARTRE,1997), que irá ser essencial para seu conceito de homem. Como dito antes, Husserl tinha o 

propósito de formar uma base segura para as ciências do espírito, portanto, como o objeto não mostra 

simultaneamente todas as aparências, o conhecimento não pode ser fundamentado só a partir de uma 

aparição particular, ―Uma experiência individual pode perder seu valor e ver-se degradar ante uma 

simples aparência sensìvel‖(HUSSERL,2001,p.33). Assim, Husserl introduz o conceito de eu 

transcendental, o qual ultrapassará a presente aparição e conseguir apreender as não-presentes, assim, 

o conhecimento objetivo será definido a partir de um não-ser. Sartre concorda que a consciência e o 

objeto tem de ser de naturezas diferentes, mas nega essa concepção por um motivo bem claro: o ser 

não pode ser fundamentado por um não-ser, pois, o conhecimento não se baseará mais em existentes, 

mas provém de uma especulação. Assim, o autor define dois tipos de seres: o em-si e o para-si. O 

em-si seria os objetos, eles simplesmente são, não constituem um axioma ou uma finalidade, mas 

representam uma contingência, também não podemos dizer que são imanentes, pois imanência 

significa uma relação de si, e o ser não é relação, é um fato. Assim Sartre leva a fenomenologia para 

um plano mais fático e que foge tanto do idealismo quanto do realismo e busca uma solução para não 

cair em solipsismo. O Para-si se designa pelas possibilidades, é a consciência que age sobre o 

contingente, é o que dá sentido aos fatos e que tem capacidade de manipulação dos fatos. Por isso que 

homem é liberdade.  Pois, para Sartre, a consciência é infinita, já que pode, de maneiras infinitas, 

interpretar o objeto nas mais diversas situações. ―Mas consciência é consciência de ponta a ponta. Sñ 

poderia, pois, ser limitada por si mesma‖ (SARTRE, 2015, p. 27). 

Segundo Sartre, existem dois significados para a palavra subjetivismo: ou ele é a escolha 

do sujeito individual por si mesmo, ou é a impossibilidade para se superar a subjetividade humana. O 

filósofo francês dá ao existencialismo o segundo significado, porque subjetividade não é 
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simplesmente o interesse egoísta de querer o que é para si, subjetividade no existencialismo é a 

impossibilidade de se fundamentar o saber fora do sujeito. Deriva-se da evidência apodítica que todo 

conhecimento só parte do sujeito. Foi o que Husserl descobriu em sua investigação; ele se questionou: 

sabemos que pensamos a todo o momento, mas pensamos como? A resposta é que pensamos algo. 

Assim, reformula o cogito ergo sum, para cogito cogitato, ou seja, pensar algo já percebido. Se, por 

acaso, a filosofia não partisse de um subjetivismo, o conhecimento humano dependeria como raiz de 

outra coisa que não fosse essa evidência, por isso Sartre conclui que  ―Assim, o primeiro esforço do 

existencialismo é o de pôr todo homem no domínio do que ele é e de lhe atribuir a total 

responsabilidade da sua existência.‖ (SARTRE, 1973, p. 12).  

O autor cita seu romance, A Náusea, no qual ele tece críticas aos humanistas. Como agora 

ele diz que existencialismo é humanismo? Sartre considera que o termo tem dois significados, uma 

das interpretações possíveis é que humanismo teria o homem como fim e valor supremo, considera o 

homem honroso e de espécie superior. Sartre infere que esse tipo de humanismo é problemático, aliás, 

só um cachorro ou um cavalo nessa perspectiva podem classificar o homem como superior. Tornar o 

homem fim é anti- existencialista, pois ele está sempre no devir, na invenção. Esse humanismo é 

perigoso, segundo Sartre, pois retoma o ―culto à humanidade‖ de Comte, o que leva ao fascismo. O 

segundo tipo de humanismo é a consideração de que o homem é transcendente ou, nas palavras de 

Sartre, fora de si, projetando-se para fora e se fazendo homem no mundo, sempre se superando. Esse 

é o tipo de humanismo que o existencialismo é. 

 

3. L’engagement par l’Être pour l’Être 

Retomando os objetivos postos em Ser e o Tempo, a pergunta fundamental que a filosofia 

deve responder é a pergunta pelo ser. Para isso, deve-se ter como ponto de partida um método que 

não seja abstrato, que não tire o homem do mundo, que parta de uma base certa que não tenha 

dúvidas para não ter riscos de cair na transcendência vertical e nem no idealismo. Esse método é a 

fenomenologia, ―Tomada em seu conteúdo-de-coisa, a fenomenologia é a ciência do ser do ente – 

ontologia‖ ( HEIDEGGER, 2014, p. 127), ela que consegue atingir um ente em sua verdade, mas, 

diferentemente de Husserl, Heidegger não acredita que a simples descrição de um fenômeno pode 

possibilitar uma transcedentalidade. Há coisas que apreendemos, mas não percebemos. O ser é difícil 

de ser percebido e não é por meio de descrições que ele vai ser alcançado. Portanto, Heidegger tenta 

entender o que o a priori na relação consciência e mundo husserliana ―Na histñria da fenomenologia 

Heidegger considera três nomes associados a três problemas a saber: Bretano se associa ao problema 
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da intencionalidade, Husserl à intuição categorial, e ele mesmo, Heidegger (sem mencionar) ligado ao 

‗sentido originário a priori‘‖(WARSCHAUER,2011,p.63). Para conseguir entendê-lo, é necessário 

que haja um ente exemplar, que transcenda aos demais entes e alcance o ser. Esse ente é o homem, ou 

melhor, o Dasein. Assim, a proposta do autor é que se aplique o método fenomênico a esse ente. 

Portanto, o objetivo da filosofia é de buscar o ser e explicá-lo a partir da apreensão de fenômenos 

humanos, ―[...] ontologia fenomenolñgica universal cujo ponto de partida é a hermenêutica do 

Dasein, a qual, como analítica da existência, fixou o ponto do fio-condutor de todo o perguntar 

filosñfico lá de onde ele surge e para onde ele retorna‖ (HEIDEGGER, 2014, p. 131), se constituindo 

assim um ―pensar‖, uma atividade que não tem pretensões de um sistema, mas que busca a verdade 

mais próxima e fundamental a nós. 

Heidegger começa a sua carta refletindo sobre o pensar. ―Penser é l‘engagement par 

l‘Être pour l‘Être‖ (HEIDEGGER, 1973, p.347). Essa frase colocada no texto é uma referência direta 

a Sartre, pois, quando o autor francês decide afirmar seu engajamento polìtico no seu texto ―O 

Existencialismo é Humanismo‖ atribui ao pensamento uma função especìfica de engajamento social 

(com o quesito da responsabilidade que somente é possível realizar por meio do pensamento), 

Heidegger responde que o engajamento possìvel do pensamento é ―pelo ser e para o ser‖. Portanto, 

ele rejeita a ideia de o pensamento servir à política ou à sociedade, pois assim o pensamento seria 

instrumento humano, não acoplamento do ser, ―Por isso, o pensamento, tomado em si, não é 

‗prático‘‖ (HEIDEGGER, 1973, p. 348). O conceito de teoria surgiu da visão técnica de pensar, uma 

solução racional para se ter uma autonomia do agir, porém, não é originária nem verdadeira. Desde 

que Platão cria o conceito de ciência como técnica, a filosofia tenta se elevar a esse patamar. A 

verdade, porém, é muito mais simples e imediata do que isso: se dá pelo conceito de ―ver‖ em grego, 

nós percebemos o mundo porque estamos nele, somos ser-no-mundo, já o percebemos sem precisar 

de uma categoria complexa e estritamente racionalista. O conceito de verdade na língua grega é muito 

menos abstrato e distante como se coloca os filósofos posteriores.    

Assim, os dois autores têm visões muito diferentes sobre homem, pensamento, linguagem 

e ação. Para Sartre, tudo começa com o homem, nele surge o pensamento, do pensamento surge a 

linguagem e dela a ação. Já para Heidegger, primeiro se tem a existência, o homem entra em contato 

com o Ser pela linguagem, da linguagem surge o pensamento, desse pensamento surge o agir e desse 

agir surgem os pensadores.  

Heidegger estuda a palavra humanismo. Segundo ele, todo humanismo é pautado em uma 

metafísica. Quando essa palavra é usada pelas sociedades, existe o pressuposto de uma interpretação 

do ente (sem necessariamente considerar o Ser), que surge de uma metafísica. Na sociedade romana, 
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humanismo se pautou em um conceito de homem como animal racional. Essa terminologia, segundo 

o autor, é insuficiente, pois o racional gera um abismo entre o homem e os outros animais e é uma 

definição que não explica esse abismo. Heidegger aponta o que para ele é um problema que percorre 

toda a história da filosofia; os conceitos estão em constante transformação, mas os termos usados não 

os acompanham, por isso é necessário que se use um método hermenêutico, que considere a raiz do 

conceito e também considero o contexto que essa palavra é usada. Heidegger acusa Sartre de saber 

que a palavra humanismo não faz sentido quando se pergunta o que se quer dizer por humanismo. 

Humanismo é uma palavra de caráter metafísico, porém, humannum aponta para humanitas, o ―ismo‖ 

aponta para raiz, assim, essência humana. O autor concluí a partir da investigação que devemos ser 

mais radicais e primeiro estabelecer um conceito preciso de essência humana. O autor aponta para a 

possibilidade de constituir um novo significado com a palavra humanismo e a partir daí adotar essa 

doutrina, porém, para isso acontecer, é necessário que se vivencie a essência humana de modo mais 

originário.  

Agora, por que existem essas concepções errôneas que se perpetuam ao longo da história 

da filosofia, se na fenomenologia é essencial considerar que a apreensão capta dados verdadeiros? 

Essa polêmica é explicitada na sua definição de fenomenologia em Ser e Tempo, Heidegger analisa 

que as raízes da palavra fenômeno– aparecimento e as coisas elas mesmas– têm significados 

contraditórios, pois fenômeno são as coisas elas mesmas e aparecimento é indicação de algo que não 

é ele mesmo. Desse ponto de vista, o autor investiga a palavra logos e cria um conceito de 

fenomenologia que alia esses dois significados que parecem contraditórios. Ela é o estudo da 

ontologia das coisas (que se manifestam por si próprias, evidentes) que tem por objetivo alcançar o 

Ser, que é algo que não se mostra de pronto:   

É manifesto que se trata do que precisamente não se mostra de pronto e, no mais das vezes, do que 

permanece oculto no que se mostra de pronto e, no mais das vezes, mas que é ao mesmo tempo algo que 

pertence essencialmente ao que se mostra de pronto e no mais das vezes, ao ponto até de constituir seu 

sentido e fundamento. (HEIDEGGER, 2014, p.123). 

Assim, os homens se atêm mais ao que é facilmente compreendido, perdendo o 

fundamento e encobrindo o ser. Essa é a questão fundamental que o difere de Husserl, para o 

Heidegger se carecemos de um fundamento, se nos afastarmos do sentido originário da consciência 

intencional, se cairá em uma crise de fundamento no conhecimento. A fenomenologia não é o 

bastante, só um meio para se chegar ao ser. 

 Em relação as diferentes concepções de existência humana dos autores Sartre e 

Heidegger, a frase ―a existência precede a essência‖ foi trabalhada por Heidegger na primeira parte de 

―Ser e o Tempo‖. Heidegger faz algumas distinções para denominar a existência e essência de Dasein 
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das concepções da tradição filosófica. Segundo o autor, a filosofia sempre colocou como ponto de 

partida a existência como subsistência (vida biológica), porém esse não é e não pode ser o caráter do 

ente Dasein. Para não haver confusão, o autor adota o termo existentia para toda a vez que se refere a 

subsistência e essentia para toda vez que retrata o ser-que, ou seja, os predicados necessários do ente, 

como, por exemplo, um mamífero precisa beber leite para ser considerado mamífero. Beber leite é o 

predicado essencial do mamífero.  

A filosofia heideggeriana pode ser analisada a partir da sintaxe de uma frase. Peguemos 

como exemplo, ―mamìferos que bebem leite‖. Neste exemplo, o ―mamìfero‖ teria um ―ser‖, um 

existente, um ente que tem seu ser como todos os outros. O ―o mamìfero que‖ é o ser-que, que é a 

essentia, que são os predicados necessários. O mamífero só é classificado assim porque bebe leite, se 

isso não se aplica a algum animal ele não poderia ser mamífero. Diferentemente de Sartre, Heidegger 

acreditava que, para entes comuns, a existentia precede a essentia, ―a saber, primeiro a precedência da 

―existentia‖ em relação à essentia [...]‖ (HEIDEGGER, 2014, p. 143), pois, a existentia é ter-de-ser, 

ou seja, a existência é inevitável, é uma realidade, um fato já consumado, ou como ele mesmo chama: 

destino ―d- Que ele ―tem‖ de ser; destinação!‖ (HEIDEGGER, 2014, p.139). Portanto primeiro vem a 

necessidade de existir, depois a utilidade do ente. Com o Dasein, a essentia é diferente, ele chama por 

fim de essência, pela capacidade do Dasein de se apropriar de si mesmo, das próprias características e 

particularidades, do ser-que. O ser-que, se torna ser-cada-vez-mais-meu. Heidegger afirma que Sartre 

inverteu a máxima de Platão, ―essentia precede a existentia‖, porém não há grandes mudanças 

metafísicas, porque, como os antigos, ele não se pergunta aonde se coloca o ser nessa problemática; 

assim, não muda o conceito do fundamento que os metafísicos antigos consideravam. 

Heidegger introduz no seu texto o conceito de ec-sistência. a palavra escrita em alemão é 

Ek-sistencia, o prefixo ―ek‖ é exterior em latim, ou seja, aberto, para fora, ou melhor, existir-aí. A 

apropriação do Dasein, o ―meu‖, é possibilitado pela ec-sistência, pois, ela é a visão, a compreensão 

do ser, que reside no Dasein de forma rudimentar. O sentido do ser já é sentido pressuposto nesse 

ente, por isso Heidegger denomina-o como pré-ontológico, pois há uma sabedoria do Ser intrínseca 

na prñpria constituição ―existenciária‖ do Dasein, por exemplo, usamos a palavra ―é‖ todos os dias, 

mas não sabemos explicar o que é o é, mesmo assim, essa palavra fundamenta todo o nosso 

conhecimento e há uma certa noção disso. A pergunta fundamental pelo ser, deve ser feita a partir do 

Dasein para o Dasein. Poder-se-ia inferir que se constrói na filosofia heideggeriana uma circularidade 

lógica, porque para se entender um ente se necessita do entendimento do ser, e, isso só irá ser obtido a 

partir da investigação de um ente (Dasein), portanto circular. O autor diz que isso se resolve pelo 

entendimento prévio de ser, porém ele não nega o círculo. Por exemplo, para se entender uma palavra 
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ou símbolo, não se pode focar somente em seu significado estritamente etimológico; é necessário 

também trabalhar todo o contexto envolvido, ou melhor, considerar o mundo em que essa 

problemática está envolvida. Portanto, é um movimento circular, pois se investiga a palavra 

(características etimológicas), se sai da palavra e se estuda o conceito, e se volta para a palavra. Esse 

movimento circular constituiu toda a filosofia de Heidegger, que não se fixa somente no âmbito 

linguìstico, mas faz uma crìtica da lñgica formal e um apontamento de um tempo circular. ―No fazer a 

pergunta pelo sentido do ser em geral não se pode haver um ―cìrculo de prova‖, porque na resposta à 

pergunta não se trata de fazer uma fundamentação dedutiva, mas de um mostrar que põe em liberdade 

um fundamento.‖ (HEIDEGGER, 2014, p. 49). 

A frase icônica de Ser e Tempo, ―A essência de Dasein reside em sua existência‖ é 

reformulada pelo autor na ―Carta sobre o humanismo‖ em ―A substância do homem é a sua ec-

sistência.‖, é usado o termo ‗substância‘ para realizar uma transgressão a esse conceito clássico da 

filosofia, mostrando que o homem não é definido em uma entidade metafísica, mas sim na facticidade 

e pelo entendimento do ser. O autor trabalha essa frase da seguinte maneira: ―O modo com que o 

homem se apresenta em sua própria essência ao ser é a ec-estática in-sistência na verdade do ser.‖ 

(HEIDEGGER, 1973, p.355). Ou seja, o homem, nessa fase de Heidegger, tem uma determinação: 

entender o ser pelo ser. É a sua última fase, na qual ele nega a filosofia como meio de entender a 

verdade do ser e diz que a determinação do Dasein não reside mais em existir e escolher as 

possibilidades-de-ser, mas sim, em ser-aí, em ver o ser
88

. Depois de sua determinação do homem, 

Heidegger se declara contra o humanismo: ―Nesta medida, o pensar, em Ser e Tempo, é contra o 

humanismo.‖ (HEIDEGGER, 1973, p.355). O homem em Heidegger é meio para se chegar ao ser. 

Para Sartre o homem é o próprio fim.  Todas essas teses trouxeram mudanças significativas aos 

diferentes conceitos de humanismo. O conceito de hummanitas em Heidegger é a ec-sistência.  

O autor também nega a concepção do Nada como definição de homem. O nada, para 

Heidegger, pode ser definido como o ―não‖. Não como uma negatividade lñgica, mas como o 

verdadeiro sentido do não. O ser abarca tudo, mas é o nada que constitui sua subjetividade, pois 

nadifica certos aspectos, e, fazendo isso, te faz único com o seu ser. É o que o autor chama de 

nadificar clarificado. O nada está no âmbito do ser e é nele que se resolve o conflito do ser, ele é que 

é a parte essencial dessa dialética. ―O ser-aí não nadifica, de maneira alguma, na medida em que o 

homem, como sujeito, realiza o ato de nadificação, no sentido de recusa; o ser-aí nadifica, enquanto, 

como essência em que o homem ec-sistente, ele mesmo pertence à essência do ser.‖ (HEIDEGGER, 

                                                   
88

 Segundo Cotrim e Fernandes (2010), é possível estabelecer duas fases do pensamento heideggeriano: a que parte da 

análise do ente para entender o ser, e a que parte do próprio ser. Sobre o Humanismo, se trata da última fase.  
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1973, p.371). A nadificação é ontológica, não ôntica. Apesar do homem ser capaz de realizar o ato do 

nada, ele não é e nem cria o nada, somente o pensa. 

―Se e como o ente aparece, se e como Deus e os deuses, a histñria e natureza penetram na 

clareira do ser, como se presentam e ausentam, não decide o homem.‖(HEIDEGGER,1973,p.356) 

Essa é a grande diferença teórica em relação a Sartre, já mencionada antes: o ser engloba o homem, 

como engloba todos os outros entes, a crítica que Heidegger faz a Sartre é que o homem não é 

absoluto, o ser é. É possível fazer um paralelo com um exemplo proferido por Sartre na sua 

conferência: Quando se ordenou à Abraão que se sacrificasse seu filho, não havia nada que provasse 

que a ordem fosse verdadeira, poderia ser o demônio, poderia ser seu subconsciente, tudo dependia de 

como ele iria interpretar os sinais. Por isso há o poder da escolha, pois é da nossa subjetividade que se 

interpreta os sinais que se transformam em ações. O que Heidegger pontua é que esses sinais não são 

obra do homem, que nisso não há escolha. A insistência de Sartre colocar o homem como um sujeito 

que infere a tudo e não o deixar se entregar ao ser, reforça o dualismo clássico sujeito-objeto, segundo 

o autor: 

O homem jamais é primeiramente do lado de cá do mundo como um ―sujeito‖, pensa-se este como ―eu‖ ou 

como ―nñs‖. Nunca é também primeiramente e apenas sujeito, que, na verdade, se refere ao mesmo tempo, 

a objetos, de tal maneira que sua essência consistiria na relação sujeito-objeto. Ao contrário, o homem 

primeiro é, em sua essência, ec-sistente na abertura do ser, cujo aberto ilumina o ―entre‖ em cujo seio pode 

―ser‖ uma ―relação‖ de sujeito e objeto. (HEIDEGGER,1973, p.366). 

 Heidegger reconstrñi a frase: ―Nñs estamos em um plano onde há somente homens‖ de 

Sartre para ―Nñs estamos precisamente num plano onde há principalmente o Ser‖.  Esse ser   que na 

filosofia, segundo o autor, continua impensado: ―O progredir, a saber, afastando-se do lugar, é um 

erro que segue o pensar como a sombra que ele mesmo projeta. Porque o ser está ainda impensado, 

diz-se também, em Ser e Tempo, do ser: dá-se.‖ (HEIDEGGER, 1973, p.358).  

Heidegger levanta uma série de questões: por que ao se dizer que é contra o humanismo 

concluem que ele é inumano? Por que, ao dizer que se é contra a lógica, concluem que é 

irracionalista? Por que, quando se diz que o homem é ser-aí-no-mundo, concluem que é simplesmente 

mundano? A resposta é clara para Heidegger: a lógica nos dá a impressão de que tudo que se põe 

contra uma opinião que é ―positiva‖ é diretamente sua negação no sentido destrutivo, um não-ente. 

Não se pressupõe que existe uma terceira explicação ou resposta para os problemas postos, uma 

pluralidade maior do que positivo e negativo: ―Está-se tão saturado de ‗Lñgica‘ que se contabiliza 

como elemento oposto condenável tudo o que se opuser à semi-sonolência do simples opinar.‖ 

(HEIDEGGER, 1973, p. 364). Portanto, através do próprio raciocinar lógico cai-se em um niilismo 

pela ortodoxia das regras. Achar que a opinião oposta é a negação é resultado de colocar uma opinião 
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como ―positiva‖. Portanto, Heidegger nega definitivamente que seu anti-humanismo é inumano. 

Assim, também não considera a lógica como uma ferramenta, primeiro é preciso pensar seu ratio.  

 Heidegger, após responder críticas à sua filosofia que considerava injustas, toca em 

um ponto crucial: é necessária uma ética junto a uma ontologia? É urgente para uma filosofia um 

sistema ético? Heidegger nos convida a pensar primeiramente no que é a ―Ética‖ e a ―Ontologia‖. É 

importante que, ao se pensar nestes termos, não se desvie o olhar da verdade do ser. Ética surge na 

escola de Platão junto com física e lógica. Todas essas disciplinas mudaram o fazer filosofia e o puro 

pensar virou ciência. Por isso, é preciso tomar cuidado ao se elaborar uma ética, pois, a partir dessa 

marca histórica, todo pensar filosófico muda e a proximidade do ser ao homem também. Segundo o 

autor, as normas morais, o bem da humanidade somente serão alcançados por meio da ec-sistência 

pois, se não for assim, toda a lei permanecerá escrava da razão. A razão é diferente do pensar. Pensar 

é trazer a linguagem ao advento do ser que permanece no ser do homem. 

 

4. Conclusão 

O objetivo de se construir uma filosofia com uma base firme, não garante que nenhum 

dos conceitos construídos a partir dali sejam concordantes entre si. Jean-Paul Sartre e Martin 

Heidegger, com as suas diferentes considerações e reformulações da fenomenologia, constituem 

significados conflitantes sobre ética, sociedade, o homem e o humanismo. É possível ver que as 

diferentes preocupações que concernem as suas filosofias influenciam diretamente a solução de 

problemas e posicionamentos sociais. Heidegger, como Husserl, também estava preocupado com uma 

base sólida para o conhecimento, por isso que busca o Ser, algo que consolidaria todos os fenômenos.  

Ao designar o pensar, a existência, como meios de chegar ao ser, faz com que todos os outros 

conceitos sejam considerados menos importantes a serem trabalhados do que o próprio ser. A única 

forma de engajamento que é, para Heidegger, benéfica para se defender em uma filosofia é aquela 

que visa o ser em última instância. Sartre, que acredita na liberdade infinita do homem, tem como 

prioridade explicar e analisar as relações humana e a percepção que tem o homem dos seres em si e 

para si, e até mesmo do fenômeno de ser. Assim, conclui-se que os dois autores mostram em sua obra 

que os diferentes posicionamentos sobre o humanismo se fundamentam em concepções 

fenomenológicas distintas, as quais se expandem para todo o resto de suas filosofias. 
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MEU SER EM MINHAS MÃOS: ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA CLÍNICA 

EXISTENCIALISTA NA SAÚDE PÚBLICA 
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O presente trabalho foi resultado do estágio obrigatório dos últimos semestres da graduação de 

psicologia da Faculdade Metropolitana de Blumenau - FAMEBLU. Ocorreu em campo de estágio 

misto em um Ambulatório Geral localizado na cidade de Blumenau – SC, e no Serviço Escola de 

Psicologia da FAMEBLU. O objetivo, através da psicoterapia, foi criar condições – conjuntamente 

com o paciente – mediando-o a ser o protagonista de seu processo. Deste modo, capaz de superar 

dificuldades e auxiliando-o a reconstruir o seu projeto de ser, retomando o seu ser em suas mãos. 

Também, realizar uma articulação da teoria e prática da psicologia existencialista sartriana. Nesse 

sentido, apresenta-se uma breve introdução aos aspectos teóricos da abordagem juntamente com um 

caso clínico, onde será possível verificar que a prática e a metodologia vão ao encontro dos 

pressupostos teóricos do existencialismo. Método: Atendimento clínico individual através da 

psicologia clínica existencialista sartriana, com atendimentos semanais, totalizando 12 atendimentos 

ao longo do ano de 2017. Resultados e Discussão: Compreender a liberdade e responsabilidade, 

onde escolhemos não só para nós mesmos como também para o mundo todo, nos tira do conforto 

determinista de um mundo oculto que nos domina. Assim, nos construímos através da materialidade 

existente a nossa volta, porém, sendo uma subjetividade-objetivada, singularizamos toda a 

objetividade existente nesse mundo de realidade bruta, dando significados, tornando-os objetos 

emocionadores. É nesse processo que decidimos e escolhemos o que fazer, constituindo nossa 

personalidade e compreendendo qual futuro que almejamos. Os contratempos nesse processo e o 

distanciamento do nosso projeto de ser nos causa sofrimento. Majoritariamente, o público que busca 

psicoterapia está nessa situação e nossa função é buscar compreender sua história, elucidando-a 

através da descrição, para após conhecer como sua subjetividade foi constituída poder intervir, 

mediar, para que aos poucos o sujeito possa recuperar seu ser em suas mãos. 

 

Palavras-chave: Psicologia Existencialista, Psicoterapia, SUS, Projeto de Ser. 

 

Abstract: The present article was the result of the internship of the last semesters of the psychology 

degree of the Metropolitan School of Blumenau - FAMEBLU. It occurred in the mixed stage in a 

General Ambulatory located in the city of Blumenau - SC, and in the School of Psychology Service 

of FAMEBLU. The goal, through psychotherapy, was to create conditions - together with the patient 

- mediating him to be the protagonist of his process. In this way, able to overcome difficulties and 

helping him to rebuild his project of being, retaking his being in his hands. Also, to realize an 

articulation of the theory and practice of Sartrian existentialist psychology. In this sense, we present a 

brief introduction to the theoretical aspects of the approach together with a clinical case, where it will 

be possible to verify that the practice and the methodology meet the theoretical presuppositions of 

existentialism. Method: Individual clinical care through Sartre's existentialist psychology, with 

weekly visits, totaling 12 visits throughout 2017. Results and Discussion: Understanding freedom 

and responsibility, where we choose not only for ourselves but also for the whole world, takes us 

away from the deterministic comfort of a hidden world that dominates us. Thus, we construct 

ourselves through the materiality that exists around us, but, being a subjectivity-objectified, we 

singled out all the objectivity existing in this world of gross reality, giving meanings, making them 

moving objects. It is in this process that we decide and choose what to do, constituting our personality 
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and understanding what future we want. The setbacks in this process and the distance from our 

project of being cause us suffering. The public that seeks psychotherapy is in this situation and our 

function is to seek to understand its history, elucidating it through the description, after knowing how 

its subjectivity was constituted to intervene, mediate, so that gradually the subject can recover his 

being in your hands. 

 

Keywords: Existentialist psychology, Psychotherapy, Brazilian Unique Health System (SUS), 

Project of Being, Existentialism 
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1. Objetivo da intervenção 

 

O presente artigo relata o processo psicoterapêutico de Monalisa, uma mulher de 20 anos que 

chegou encaminhada por médico com queixa de ansiedade generalizada. O atendimento desta 

paciente constituiu parte do estágio obrigatório dos últimos períodos do Curso de Psicologia, 

realizado pela acadêmica em um Ambulatório Geral (SUS) da cidade de Blumenau e dando 

continuidade no Serviço Escola de Psicologia da FAMEBLU. 

A psicologia existencialista sartriana, horizonte norteador neste caso clínico, permite 

enxergar o homem constituindo-se a partir de uma concepção histórico-dialética, onde o sujeito é 

compreendido mediante sua história individual, contexto social e cultural, tecido com a história 

coletiva. Então, sustenta-se a noção de que o sujeito se faz e é feito no e por esse conjunto de fatores 

(Sartre, 1978b), dessa forma, podendo alterar a personalidade e ressignificar vivências através de 

mediações qualificadas, onde o processo terapêutico pode ser uma delas. 

Assim, entendendo que a psicoterapia tem como função mediar o sujeito na construção de 

ferramentas que o possibilitem ressignificar e enfrentar os impasses nos quais se encontra, o 

objetivo da intervenção é o de criar condições – psicoterapeuta conjuntamente com o paciente – 

onde este será o protagonista de seu processo, para que seja capaz de superar dificuldades, bem 

como auxiliá-lo a reconstruir o seu projeto de ser e retomar as rédeas do seu ser em suas mãos 

(PRETTO, Z.; LANGARO, F.; SANTOS, G. B., 2009). 

 

2. Compreensão da teoria  
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Sartre revolucionou a compreensão de muitos conceitos, inclusive a concepção tradicional 

onde a essência do homem precedia a existência. Para Sartre, não é dessa forma, pelo contrário, sua 

posição era de que a existência precede a essência, onde deixa claro: ―[...] Que o homem 

primeiramente existe, se descobre, surge no mundo; e que só depois se define. O homem, [...] se 

não é definìvel, é porque primeiramente não é nada [...]‖ (SARTRE, 1970, p. 216).  

Sartre afirma que o que caracteriza o homem é a sua transcendência, tendo em vista que ele 

―sempre faz alguma coisa daquilo que fizeram dele‖ (SARTRE, 1952 apud SCHNEIDER, 2008 p. 

293-294) mesmo que ele não se reconheça na sua ação. Por mais que sejamos alienados, somos 

sujeitos de nossa história, realizamos escolhas (alienadas ou não). A transcendência, para Sartre, 

seria encontrar-se fora de si mesmo, projetando-se. Nesse movimento, verifica-se que o Ego não 

está preso no sujeito, pelo contrário, está fora, nas relações. É através dessas relações, escolhas e 

liberdade que o sujeito sustenta sua existência (SCHNEIDER, 2008). 

A liberdade é essencialmente da natureza humana, é apenas ela que nos separa das coisas. O 

homem é diretamente responsável pelo sujeito que se torna, atribuindo a si mesmo total 

responsabilidade por aquilo que se é, sem poder depositar a culpa em ninguém além de si por suas 

frustrações, desilusões e fracassos. Porém, segundo Sartre (1978a, p. 26) ―Nossa responsabilidade é 

muito maior do que poderíamos supor, porque ela engaja a humanidade inteira‖. É preciso assinalar 

que a história não está em meu poder, ela me escapa, pois ao escolhermos para nós mesmos, 

também escolhemos para o outro e dessa forma, o outro também escolhe para mim (SCHNEIDER, 

2008). 

Ao perceber esta responsabilidade, surge a angústia. Qualquer escolha mal feita 

comprometerá o coletivo e para fugir desta responsabilidade, destaca-se a atitude de má-fé, que é a 

fuga da condição de liberdade, onde o sujeito mente para si mesmo na tentativa de se livrar da 

angústia de escolher para ele e para o mundo. Porém, a má-fé também é uma saída para liberdade, 

visto que é uma escolha. (GOIS & SILVA, 1995; NORBERTO, 2014; PERDIGÃO, 1995; SILVA, 

2007) 

Sendo um ser-no-mundo (Sartre, 1978a), o homem é dotado de corpo e consciência, onde de 

forma psicofísica se relaciona com as coisas e com o meio. Somente se fazendo fora, estabelecendo 

relações, transcendendo, se faz possível caracterizar sua existência. Através dessas relações então, 

nas mediações existenciais, o homem tem a possibilidade de construir sua personalidade, de 

essencializar-se.  (PRETTO et al., 2009; SPONCHIADO, 1989) 

Podemos usar como exemplo Monalisa, paciente do caso clínico deste artigo. Monalisa tem 

determinada idade, é filha de determinados pais, irmã mais velha, estudante, namorada, amiga. Ela 

está localizada em um ponto do tempo e num lugar do espaço. Porém, mesmo em sua singularidade, 
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é possível verificar que ela se constituiu no meio como qualquer ser humano, participando da 

infinita universalidade do ser humano. A constituição de sua personalidade se dá como a de 

qualquer outro ser humano, porém, em sua subjetividade objetivada. Resumidamente, quando se 

verifica uma personalidade, essa já se inclui na série infinita que constitui o ser humano. Para 

encontrar o ser humano não se faz necessário encontrar toda a humanidade, mas simplesmente um 

homem, pois nesse homem é possível encontrar a existência e a essência (ROSA & STRELOW, 

2012). 

Como já vimos anteriormente, o homem vive em uma relação com o mundo, não apenas 

com a realidade bruta, mas se faz, principalmente, na subjetivação da objetividade. Assim, é nessa 

relação com o mundo pragmático que o homem age. Para fazer qualquer ―coisa‖ é preciso lidar 

com as exigências da articulação do mundo. 

 
Entretanto, por vezes, esses caminhos exigem por demais do homem, a materialidade 

impõe situações objetivamente difíceis com as quais o sujeito não consegue lidar. 

Quando a tensão e a exigência material tornam intolerável permanecer na intuição 

pragmática é que o homem vem a se emocionar. Ou seja, o homem entra na emoção 

por estar absorvido num mundo de utensílios que exige uma ação que ele não suporta 

executar (EHRLICH, 2002 p. 47) 

 

Em outras palavras, de acordo com Sartre (1965, p. 55) ―quando os caminhos traçados se 

tornam demasiado difíceis ou quando não vemos caminho algum, verificamos que não podemos 

continuar num mundo tão urgente e tão difícil. Todas as vias são barradas, e, apesar disso é preciso 

agir‖.  

Da mesma forma que a consciência sempre é consciência de alguma coisa, o mesmo ocorre 

com a emoção. A emoção sempre é uma relação sujeito-objeto. Dessa forma, quando tenho medo, 

sempre tenho medo de algo. Quando sinto raiva, a raiva sempre será sobre um objeto. Não existe 

homem emocionado que não esteja em relação com um objeto emocionador. Da mesma forma que 

o homem e o mundo são indissolúveis, o indivíduo emocionado e o objeto emocionador também 

são (EHRLICH, 2002; FRANCISCO, 1998). 

Por fim, para falar sobre projeto de ser, segundo Strelow (2000, p. 28) é "[...] a noção de 

futuro presente em seu caminhar no mundo; é um constante lançar-se a uma situação ainda não 

existente. O futuro se impõe a todo instante para o homem que deve escolher o que deseja para si‖. 

O homem é desejante de ser alguém no mundo: desejo ser um tipo de pessoa, vivendo de 

determinada forma, com certas qualidades, sendo reconhecido de determinada forma pelos outros, 

visando determinados relacionamentos. Essa construção do projeto se faz em um processo dialético 
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constituindo-se a partir da sua história e também da história do coletivo. (EHRLICH, 2002; 

STRELOW, 2000). 

As escolhas que lhe lançarão para o projeto de ser podem ocorrer de forma alienada e/ou 

crítica. Em diversos momentos vamos escolhendo no campo irrefletido, mas 

[...] Nenhuma ação humana tem condições de ser gratuita. Ou seja, toda ação é 

compreensível como projeto em direção a um mundo desejável e possível e inexistente. 

Neste sentido, na realidade humana, nenhuma ação se reduz a si mesma, 

necessariamente se articula com a totalidade do ser, que vem a ser projeto de ser ou 

eleição original. Todo ato é significativo, não se limita jamais a si mesmo, remete 

necessariamente a uma eleição mais ampla de um mundo por vir. Atentemo-nos para o 

fato de que não devemos entender esse mundo como algum desejo puramente subjetivo, 

trata-se de um mundo concreto por alcançar [...] (EHRLICH, 2002 p. 125, grifo do 

autor). 

 

Ou seja, sempre que escolhemos, seja uma escolha espontânea ou crítica, estamos escolhendo 

para o nosso ser. Sendo assim, o projeto de ser pode ser considerado um impulso para nossas ações, 

sempre nos puxando para o futuro. Vale lembrar que o projeto não é imutável, visto que as mediações 

que os sujeitos têm ao longo da vida podem mudar e alterar seus projetos. Pode-se dar como exemplo 

o papel da mulher na sociedade. Há algumas décadas atrás as mulheres não tinham espaço no 

mercado de trabalho e suas opiniões eram pouco ouvidas ou consideradas ridículas. A medida que os 

anos foram passando, a sociedade, e a luta das mulheres pelos seus direitos, foram expondo 

informações acerca de direitos iguais e nossa concepção do lugar da mulher na sociedade foi 

mudando. Essas mediações surgem como influência na constituição da personalidade de um sujeito, 

podendo mudar projetos (SCHNEIDER 2008; STRELOW 2000).  

 

3. O processo psicoterápico de Monalisa 

 

Todos os nomes e elementos que permitissem a identificação do paciente ou de sua família 

foram trocados, sem prejuízo para a ancoragem empírico-cientifica das ocorrências. A paciente 

assinou autorização para a comunicação deste caso, nos termos em que está aqui exposto e para o 

devido sigilo, a paciente recebeu o pseudônimo de Monalisa.  

Monalisa tem 20 anos, estudante do quinto semestre de psicologia. Mora com os pais e com 

os irmãos, sendo um adolescente de 17 anos e a irmã mais nova que está no ensino primário, com 9 

anos. O pai ocupa um cargo de líder religioso na comunidade, a mãe é funcionária pública e ambos 

trabalham com a comunidade. Monalisa relata que são trabalhos que exigem muitas 

responsabilidades sociais e por esse motivo não gosta de dividir seus problemas com os pais, já que 

no âmbito profissional ambos já têm muitas situações de sofrimento para resolver. Namora há 
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aproximadamente dois anos e meio e o namorado mora em uma cidade vizinha, por esse motivo, 

passam apenas os finais de semana juntos. Relata que seu namorado, atualmente, é a pessoa que 

mais confia e que mais se abre, porém, mesmo assim filtra boa parte das informações, pois não quer 

lhe incomodar com as coisas que acontecem em sua vida. Acredita que ele tenha coisas mais 

importantes para se preocupar. 

Monalisa está bem de saúde, porém relata momentos de ansiedade com apertos no peito e 

nó na garganta, nos quais fica paralisada. Essa é uma preocupação recorrente na psicoterapia, pois 

desencadeia nela diversos sintomas, tanto físicos como sociais. Atualmente Monalisa está 

estagiando em uma empresa com jornada de 20 horas semanais. Em psicoterapia, informou que 

neste trabalho sente-se ansiosa, como ocorria em seu antigo trabalho.  

Já em relação ao clima antropológico de gênese, Monalisa morava em uma cidade pequena e 

rural no interior do estado catarinense e mudou-se para a cidade que reside atualmente com 10 

anos. Sua criação foi bastante rígida em relação à organização e regras. Por ser filha de um líder 

religioso, sempre foi modelo para a comunidade e passou a primeira infância sendo filha única. 

No ensino médio, relatou que tinha ótimos amigos que lhe aceitavam e que não lhe 

julgavam por pequenos erros. Sentia-se à vontade para falar com eles sobre as coisas que ocorriam 

em sua vida, percebia que podia confiar neles e que se alguém falasse algo ruim sobre ela para 

eles, isso não importaria, pois eles a conheciam de verdade e esse tipo de coisa não  abalaria a 

amizade que tinham. No ensino médio teve bom aproveitamento estudantil e foi onde conheceu o 

namorado com o qual tem um relacionamento até hoje.  

Foi em 2015 que iniciou sua vida profissional, onde teve o primeiro emprego. Já estava 

no primeiro semestre da faculdade, trabalhava em uma empresa que passou por uma crise e 

precisou desligar diversos colaboradores. Monalisa então assumiu várias funções além do seu 

cargo e relatava em sessão sofrer muita pressão da sua liderança. Isso lhe causava danos em sua 

vida pessoal e acadêmica, pois resultava em várias faltas na aula e horas extras, iniciando sua 

jornada de trabalho, muitas vezes, às 05h00 da manhã. Monalisa relata que desde então sentia 

muita dúvida em relação a graduação que escolheu, sentia-se perdida nas aulas e trabalhando em 

uma área totalmente oposta ao curso, não sabia como poderia utilizar os conhecimentos da 

faculdade no âmbito profissional. Foi um longo período até que resolveu pedir desligamento.  

Iniciou então um estágio auxiliando em recrutamento e seleção e começou a entender 

melhor o trabalho de uma psicóloga organizacional. Relata que, diferentemente do primeiro 

emprego, esse local de trabalho era ótimo, tanto o clima organizacional e atividades realizadas, 

quanto os colegas de trabalho. Finalizou o período de estágio sem efetivação, pois para essa vaga 

era necessário ser concursado.  
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Chega-se, assim, ao momento atual de Monalisa. O primeiro momento na clínica foi de 

acolher a demanda da paciente, onde verificou-se logorreia em relação às suas queixas, dando 

vazão ao grande número de pensamentos e acontecimentos dos quais Monalisa não se sentia 

confiante para falar com ninguém. Após, realiza-se a demarcação do fenômeno (psicodiagnóstico), 

pois, de acordo com Schneider (2011, p. 270), ―no caso da clìnica, a definição clara da 

sintomatologia e do quadro psicopatológico do paciente, ou seja, a elaboração do psicodiagnóstico 

[...] é que definirá os rumos da intervenção‖. 

 

Queixas: 

 

1. Não se sente bem ao ir para o trabalho. Acredita que a qualquer momento a chefe 

lhe dará alguma bronca e fica paralisada quando algo acontece fora do que estava planejando. 

Relata se sentir ansiosa antes de ir para o trabalho, durante o trabalho (principalmente quando a 

supervisora está próxima, pois tem medo de ser repreendida novamente) e após o trabalho, 

experimenta um breve alívio ao sair do trabalho, mas logo volta a ter ansiedade por antecipar que no dia 

seguinte passará por tudo novamente. Consequentemente, não presta atenção na faculdade por pensar 

no futuro. 

2. Está sempre se controlando para ter a atitude certa e não s e  colocar em situações que 

acarretarão futuras críticas, por esse motivo se sente cansada e sem vontade de realizar suas 

tarefas. 

3. Não tem mais amizades ―para a vida‖ e conversa apenas com o seu namorado sobre as 

situações do dia a dia (do qual omite algumas partes para não preocupá-lo). Não consegue confiar 

nas pessoas, suas amizades são rasas e acha que se contar sobre sua vida as pessoas poderão usar 

isso contra ela no futuro. 

4. Experimenta-se triste, pois não consegue lidar nem com os próprios problemas e fica 

pensando em como vai poder trabalhar como psicóloga, que, segundo ela, é um trabalho que 

envolve lidar muito com os problemas e sentimentos dos outros. 

5. Fica nervosa nas apresentações de trabalho ou quando convocada para falar. A voz 

fica trêmula, pula coisas que gostaria de falar, nó na garganta. 

6. Não gosta de fazer trabalhos em grupo, pois parece que ninguém dá a devida importância 

para suas responsabilidades e acaba sempre sendo responsável pela correção do trabalho antes de 

entregá-lo. Não se sente confortável para cobrar as colegas para que participem e arrumem seus 

erros. Teme que se fizer isso as colegas ficarão brabas fora do contexto acadêmico. 
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7. Não sente necessidade de ―aprofundar‖ a amizade que tem com suas colegas da 

faculdade. Sempre que percebe que as pessoas ao seu redor são diferentes dela, com opiniões 

distintas, se fecha e não tende a dar o ―prñximo passo‖ para construir uma amizade. Segue apenas 

sendo educada para manter boas relações. 

 

Abaixo teremos a descrição de alguns episódios sociológicos para iniciarmos a compreensão 

do saber de ser de Monalisa.  

1º episódio: Ao iniciar na faculdade precisou inserir-se em um grupo. A turma era bastante 

grande e não conhecia ninguém. O grupo do qual se aproximou era bastante infantil, percebia que 

as meninas sempre estavam falando mal de alguém da sala. Havia uma menina no grupo que tinha 

um problema com suor e as outras meninas falavam que ela fedia. Sempre eram duas meninas que 

falavam isso e todas as outras apenas concordavam. Monalisa relata que se sentiu muito 

desconfortável com a situação, frustrada, sem acreditar que estudantes de psicologia estavam 

realizando aquele tipo de comentário. Porém, mesmo sentindo isso tudo, tinha medo: caso 

demonstrasse essa frustração temia que o grupo fosse lhe julgar, ela também seria excluída, como a 

garota com o problema de suor, e ela seria a próxima a ser alvo de fofocas. Sentiu-se sozinha, a sala 

tinha muitas panelinhas e não poderia falar sobre isso com ninguém. Quando essa situação ocorreu, 

Monalisa percebeu que a amizade que tinha com essas meninas era uma amizade fraca e não uma 

amizade para a vida, apenas de sala de aula, nada além disso.  

Depois dessa situação, tentou se afastar e as meninas foram conversar com ela questionando 

o motivo de estar sentando longe, se tinham feito algo de errado e Monalisa ignorou, não queria 

falar sobre. Depois de algum tempo, uma das meninas tocou novamente no assunto e Monalisa 

questionou a opinião da mesma sobre o ocorrido. A menina disse que achou desagradável e que se 

sentiu desconfortável, que não queria ser amiga de pessoas assim. Após esse relato, Monalisa 

sentiu-se confortável para falar sobre o que pensava da situação, visto que a menina tinha opinião 

semelhante. Após essa conversa, ambas passaram a sentar juntas e se afastaram do grupo ao qual 

tinham se integrado inicialmente. 

 

2º episódio: Professor sorteou temas para trabalhos em grupo. Monalisa faltou no dia e foi 

―jogada‖ em um grupo qualquer. Tinham uma semana para a entregar um esboço e mais uma semana 

para entregar a versão finalizada. Cada integrante ficou responsável por uma parte do trabalho.  

Domingo à noite uma das integrantes do grupo perguntou se as partes de cada um estavam prontas. 

A de Monalisa não estava, e foi nesse momento que a mesma começou a cobrar-se. Essa mensagem 

foi enviada em um grupo de WhatsApp e Monalisa nem mesmo abriu a conversa, apenas pré-
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visualizou na tela inicial com medo que a colega de grupo falasse: ―Monalisa‖, eu vi que você 

visualizou, por que não ―responde‖? – Monalisa estava assistindo filme com seu namorado e já não 

conseguia mais prestar atenção, ―maldita hora que fui olhar o celular, se não tivesse olhado eu não 

ia saber que estavam falando do trabalho”. Assim, sentiu-se cobrada, pressionada. Monalisa ficou 

nervosa, pois parecia que se não enviasse o trabalho para a menina, ela iria surtar. O namorado de 

Monalisa perguntou o que tinha acontecido e em seguida perguntou se ela queria fazer o trabalho 

naquele momento ou se dava para fazer na segunda de manhã. Respondeu que faria na segunda, mas 

só conseguia pensar em que horas iria acordar, se daria tempo de fazer tudo que tinha para fazer.  

Acordou cedo na segunda de manhã, fez o trabalho e enviou sua parte por e-mail. Então, 

inicia-se outra situação de ansiedade. Ocorreu uma nova cobrança, pois um dos integrantes não havia 

enviado ainda sua parte e as pessoas do grupo retirariam o nome deste integrante do trabalho. Ele 

enviou a parte dele apenas na terça de noite, um dia antes da entrega do esboço. Monalisa relata que 

se sentiu extremamente mal por ele, pois “ele tava se esforçando, tava fazendo. Eu me senti muito 

mal por ele, a cobrança não foi pra mim mas me senti mal demais por ele. Achei desnecessário isso 

tudo por que o professor deu uma semana para mandar um esboço, não precisava estar perfeito. 

Todo o estresse foi inútil pois apesar de ele mandar na terça à noite em cima da hora, ficou tudo 

pronto e isso não seria o fim do mundo. Parece que todo o mal que tive no domingo à noite voltou 

com essa situação que nem estava acontecendo comigo”. 

 

3º episódio: Em uma tarde de trabalho no estágio, estava no telefone conversando com um 

cliente. Monalisa estava explicando sobre uma ação que realizariam e qual seria o papel desse cliente 

no evento. O cliente informou para ela que não estava lhe escutando e então falou, aumentando a 

voz: Consegues me ouvir agora? – ele seguiu sem escutar e por esse motivo teve que falar ainda 

mais alto, e então, a supervisora que estava do outro lado da sala, sentada em sua cadeira disse: 

Realmente, você precisa falar mais alto! Até eu que estou aqui não te escuto. – Nesse momento 

Monalisa relatou que ficou paralisada e chateada. Disse que teve que parar e repensar o que estava 

falando com o cliente, pois esqueceu de tudo. Teve taquicardia e precipitação de pensamentos. Parou 

por alguns segundos e iniciou novamente toda a explicação. Ao finalizar a ligação, logo em seguida, 

a supervisora disse que ela não parece ser a mesma pessoa da entrevista, que na entrevista ela tinha 

mais firmeza na voz, parecia ser mais segura, novamente se sentiu mal, paralisada, voltou a ter as 

mesmas sensações anteriores na ligação. Monalisa relatou que esse foi o primeiro episódio dessa 

natureza com sua supervisora e que a fez reviver toda a pressão que sofria na antiga empresa em 

2015. A atmosfera que surgia era semelhante. Experimentava-se incapaz, frágil, não acreditava na 
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capacidade dela de realizar o trabalho. Sentia-se ansiosa e com medo que a supervisora fizesse novos 

comentários assim. 

 

Até este momento verificou-se que Monalisa entrava em emoção quando havia possibilidade 

de ser excluída, não ser confirmada, por exemplo, quando se abstém de fazer comentários por 

receio que qualquer coisa exponha o ser dela, ser julgada. Por isso ela precisa controlar tudo o 

tempo todo e não revelar sua identidade. 

Ao longo das primeiras sessões, foram relatados diversos episódios e todos passavam pelas 

mesmas emoções/experimentações: ansiedade generalizada, medo de ser julgada, excluída, 

sensação de insegurança, inferioridade e sobre o quê as pessoas falariam sobre ela. Assim, é 

possível iniciar o entendimento sobre o saber-de-ser que Monalisa tem sobre si mesma. É 

perceptível o aparecimento do objeto emocionador para a mesma e os gatilhos que a fazem entrar 

na emoção. 

Qual o problema se ela se posicionar em relação aos acontecimentos? O futuro que se impõe 

é o medo de ser excluída, julgada. Monalisa precisa ser aceita até mesmo no grupo de amigas das 

quais não gosta e acha infantil. A partir dessas verificações é possível planejar as intervenções 

realizadas em sessão. 

Questionei Monalisa da possibilidade de posicionar-se no segundo episódio, mandando uma 

mensagem no grupo informando que no momento estava ocupada e que na segunda-feira de manhã 

acordaria cedo, pois tem a manhã livre para estudar, e assim que tudo estivesse pronto enviaria por 

e-mail. Ao sugerir essa possibilidade, Monalisa respondeu: “Jamais! Ela (a colega) ia responder 

que também tem vida social e que também precisa descansar, iria me humilhar e eu seria bastante 

julgada”. 

Iniciou-se então, uma investigação mais profunda sobre qual a experimentação de Monalisa 

em frente a esses episódios no trabalho: 

“Eu fico sem reação, pois acontecem coisas que eu não espero. Eu engulo o que ela me fala 

e deixo passar. Me sinto um cocozinho, tipo relação de supervisor e estagiária, mesmo. Me senti 

julgada, não teve um diálogo. Me sinto pesada do lado dela, deve ser por isso. Sempre espero ela 

(supervisora) sair da sala pra fazer as coisas. Eu tenho que controlar o que eu faço. No meu antigo 

estágio eu também era assim, eu costumava não fazer as coisas próximo do meu supervisor. Talvez 

medo de ser criticada de maneira indelicada, não medo da crítica em si, mas medo da maneira que 

fui criticada! Eu sou muito influenciável, acredito muito no que as pessoas falam de mim, eu acabo 

levando pro lado pessoal, é difícil separar as coisas, já me rotula. Quando as pessoas me criticam 

negativamente eu já tomo aquilo pra mim, agora quando falo com minha mãe, meu namorado, 
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minha ex supervisora e eles falam que eu não sou assim, que eu sou boa no que faço, não acredito 

neles, não consigo levar pra mim. Será que eu mudei? Será que eu fiquei ruim? Tento evitar essas 

situações e esquecer. Eu tô empurrando com a barriga, estou tentando chegar até o oitavo mês 

(período que termina o contrato de estágio) sem que aconteça de novo. Conversar com ela talvez 

piore a situação pois ela é meio louca, não me sinto capaz de falar com ela. É isso, não sou 

capaz”.. 

Após realizar questionamentos e refletirmos sobre os episódios, Monalisa relata que se 

importa demais com o que os outros vão pensar, tem medo das consequências que surgirão caso 

fale o que pense, no que as pessoas vão pensar sobre ela. Tem medo que comentem situações sobre 

a vida dela das quais não são verdadeiras, são interpretações das pessoas sobre o que ela faz. Tem 

medo de terem uma ideia errônea sobre quem ela é baseada em comentários que faz e que podem 

vir a ser distorcidos por seus colegas, passados adiante com outros significados. Sendo assim, 

diante do medo do futuro que se impõe, escolhe manter-se em silêncio. 

Nesse momento Monalisa começa a sair do campo irrefletido e entrar na consciência crítica, 

porém, relata que antes de entrar na emoção consegue analisar criticamente a situação, mas ―parece 

que não acredito no que minha razão me fala, não sei direito, parece que por mais que eu saiba 

que essa emoção é desproporcional, não adianta, fico ansiosa e com medo que as pessoas falem de 

mim mesmo assim‖.  

 Após 4 semanas sem atendimento por motivo de recesso da instituição, Monalisa retorna com 

novidades. Através de um curso de psicologia hospitalar teve conhecimento de uma vaga na área de 

gestão de pessoas em um hospital. Por saber que muitos colegas se candidataram para tal, escolhe 

não enviar seu currículo por acreditar não ter chances. Após ter conhecimento que muitos deles 

foram chamados para entrevista, resolve enviar também e para sua surpresa, foi chamada para a 

entrevista. 

No dia seguinte, quinta-feira, Monalisa recebe a notícia que foi aprovada para a vaga e a 

felicidade que tem ao perceber que foi escolhida entre tantas pessoas vem, conjuntamente, com o 

desespero de ter que abandonar seu atual emprego e informar sua supervisora sobre a mudança.  

 

4º episódio: Monalisa vai trabalhar na quinta-feira já com a notícia de que foi aprovada no 

processo. Sua supervisora está ocupada o dia todo e Monalisa deixa para dar a notícia na sexta, 

visto que queria conversar com a mãe sobre a mudança. Ao chegar a sexta-feira, a supervisora 

estava de péssimo humor, e durante o dia todo Monalisa fica ansiosa, tentando decidir se falava ou 

não sobre finalizar o contrato de estágio antes do prazo estipulado. Ao chegar ao final do dia, opta 

por esperar a segunda-feira. Chegando segunda, novamente aparecem imprevistos. A supervisora 
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precisa sair, tem problemas para resolver, mas Monalisa cobra-se muito para ter essa conversa. Ao 

final, fala para si mesma: “Anda, começa a falar logo, pois quando começar precisa terminar‖. E 

então chama a supervisora para conversar. Iniciou a conversa com um nó na garganta, mas com a 

certeza que precisava falar. Explicou a situação e “ela pareceu ter entendido bem, mas a cara dela 

estava péssima, a cara dizia totalmente o contrário”. Sentiu-se frágil, abandonando um projeto no 

meio. 

Na sua última semana de trabalho, a supervisora comentava que seria abandonada, que sua 

primeira estagiária tinha desistido. Isso incomodava Monalisa, pois não gosta de parar algo que 

começou. Ela sempre termina tudo que começa. Sentia esses comentários como alfinetadas. Por 

fim, a despedida do emprego foi mais tranquila do que pensou. 

 

5º episódio: Já no novo estágio, estava recebendo treinamento com uma colega psicóloga, 

analisando algumas planilhas. Essa planilha não era de responsabilidade da Monalisa, mas algumas 

informações que ali estavam, seriam alimentadas por ela. Monalisa questionou sobre uma linha não 

preenchida e nesse momento a psicóloga começou a ficar tensa, pois estava apreensiva de ter 

cometido um erro. Depois de aproximadamente 10 minutos, elas acharam o documento com as 

informações faltantes e conseguiram alimentar corretamente a planilha. 

Nesse momento Monalisa ficou um pouco tensa, pois percebeu que um erro dela pode causar 

grandes problemas, como por exemplo, contratar alguém sem autorização. Monalisa me explicou 

que essa não é sua responsabilidade por agora, mas que mesmo assim as responsabilidades dela 

também têm consequências. Disse que caiu a ficha de que seu trabalho, por mais que seja um 

estágio, não pode ser feito de qualquer jeito, pois tudo tem grandes consequências.   

 Monalisa retorna das férias relatando estar melhor, mais tranquila e segura, principalmente 

por ter sido aprovada para uma vaga de estágio tão concorrida. Porém, ao iniciar no novo emprego, 

após alguns dias trabalhando, novos episódios aparecem. Monalisa começa a emocionar-se ao andar 

pelos corredores do hospital, ao ver pacientes, idosos e crianças com a saúde frágil. Sente vontade de 

chorar, não por não gostar do trabalho, mas sim por emocionar-se com a situação dos pacientes. 

Novamente vem a experimentação de ser uma “chorona muito sentimental”. Aos poucos, relatando 

episódios e buscando entender suas experimentações, futuro que se impõe, o que teme nesse futuro e 

desde quando sente-se assim, percebeu que essa mudança iniciou-se no seu primeiro emprego, em 

2015. Quando a liderança exigia muito dela, obrigando-a a ficar no trabalho por horas seguidas, 

fazendo pressão psicológica, humilhando, fazendo-a sentir-se imprestável e burra por não dar conta 

de todas as responsabilidades, sente-se frágil e com vontade de chorar constantemente. 
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Ao iniciar a análise crítica de seus episódios, percebeu que o jeito que sua primeira 

supervisora falava com ela era semelhante à maneira que a mãe falava quando ela fazia algo errado 

na infância. “Minha mãe sempre me olhava com aquela cara horrível quando eu fazia algo que ela 

não esperava que eu fosse fazer”. Monalisa relatou que nunca tinha pensado na pressão social que 

passou na infância para ser exemplo. Porém, além de ser a irmã mais velha, ela também tinha um 

papel social na comunidade, visto que era filha de pastor. Sendo assim, relatou que não se recorda de 

muitas situações que seus pais lhe repreenderam por algo, mas “lembro que as pessoas sempre 

estavam me olhando e eu me sentia um pouco vigiada, nada demais, mas sei lá, era diferente”. 

Monalisa relata que sempre teve um bom relacionamento com os pais e acredita que “eles não 

brigavam muito comigo por que me orientavam muito bem, daí antes de fazer alguma burrada eu já 

sabia que não poderia fazer, sabia as consequências, então não brigavam muito, não”.  

Monalisa dificilmente expõe sua identidade com medo da reação das pessoas e paralisa em 

frente a situações que lhe pegam de surpresa. “Quando ela me falou aquilo eu paralisei, eu não 

esperava que fosse me falar algo assim”. Quando esse tipo de situação ocorre, o futuro que se impõe 

e que teme é de começar a chorar na frente de todos, de ser rotulada como a chorona e mimada. 

 A atmosfera que se criava no novo ambiente de trabalho (hospital) já lhe levava para a 

experimentação de ser a chorona, pois emociona-se nos corredores e ao ver pessoas debilitadas. 

Verificando o erro da planilha e percebendo a responsabilidade do seu cargo, começa então a pensar 

que acontecerá o mesmo que ocorreu no antigo emprego: suas colegas de trabalho e supervisora vão 

perceber que ela era uma pessoa na entrevista, mas que trabalhando era outra, como disse sua antiga 

chefe: ―nem parece a mesma pessoa que entrevistei‖. Experimenta-se incapaz, a “cocozinha” que 

provavelmente cometerá diversos erros muito piores que uma falta de informação em uma planilha. 

Passa a acreditar que passou no processo seletivo por sorte e não por ser uma boa candidata ou uma 

boa pessoa, afinal de contas, sempre que ela mostra quem ela é, acaba desapontando as pessoas, 

como desapontava a mãe e a supervisora. É por esse motivo que prefere manter-se em silêncio em 

discussões, não falar o que sente para amigos, pais e namorado.  

 

4. A finalização dos atendimentos e a devolutiva 

 

Desde o início da psicoterapia, Monalisa teve muita adesão e interesse no processo 

terapêutico, se esforçando e tentando refletir criticamente sobre suas emoções e experimentações, 

buscando ser aberta para as intervenções realizadas. 

Inicialmente foram descritas as situações onde Monalisa entrava em emoção, e normalmente 

eram situações de ansiedade: com a supervisora, com amigas da faculdade, cobranças. Dessa forma, 
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encontramos uma regularidade das situações que lhe afetavam. Sempre havia um gatilho, objeto 

emocionador que era da mesma ordem, situações que colocavam o ser da paciente em questão frente 

a determinadas situações e a mesma se emocionava. Ao verificar episódios com Monalisa, 

percebíamos juntas que algumas emoções eram incompatíveis com a realidade.  

Monalisa, uma mulher de 20/21 anos com um repertório de vivências teria possibilidade de 

se posicionar, defender-se, argumentar, questionar determinadas coisas. Com o passar das 

verificações, que foram localizadas em sessão, foi ficando muito claro uma insegurança, e por se 

sentir insegura e não se posicionar, os outros acabavam tendo controle do seu ser.  

A todo momento com essa insegurança, que gera ansiedade frente aos eventos existenciais, 

Monalisa ficava no dilema de ―vou ser confirmada, vou ser rejeitada... vou sair do grupo, vou 

permanecer no grupo... posso ser descartada ou serei aceita?‖, uma ameaça de solidão. Através dessa 

ameaça que se impunha Monalisa travava, não conseguindo se colocar e nem se demarcar.  

Paramos a psicoterapia onde está evidente um determinado saber que impede a paciente de 

ser a mulher adulta que já é, de se posicionar como tal. O que ainda poderia ser realizado em 

processo terapêutico seria compreender melhor qual foi o clima (atmosfera) em que a personalidade 

da paciente foi forjada e que absolutizou esse saber de ser. Em que momento entrou na certeza de ser 

essa, insegura, e depois de absolutizar esse saber, indo para a realidade com a certeza de ser essa que 

Monalisa media suas relações. Compreender onde iniciou essa construção de ser e desaliená-la, 

entendendo como e porquê isso ocorreu, para então, munida desses conhecimentos, poder construir 

uma segurança de ser, indo para as coisas, sendo quem deseja ser. Pois no momento atual Monalisa 

não é mediada por quem deseja ser, e sim por uma absolutização de quem deve ser para não perder 

os outros, não aborrecê-los com os seus problemas, não fazer algo que afaste as pessoas ficando na 

total solidão. Atualmente Monalisa ainda media suas relações por suas certezas de ser e não pelo seu 

desejo de ser. 

Monalisa interrompeu o processo psicoterapêutico por falta de disponibilidade de horário 

compatível com os atendimentos da instituição. Porém, ao receber devolutiva no processo 

terapêutico realizado, compreender melhor sua história e a maneira que vinha se movimentando em 

suas relações, mobilizou sua família para que lhe ajudassem financeiramente a continuar com a 

psicoterapia em uma clínica particular, para então poder retomar seu ser em suas mãos.  

 

5. Considerações finais  

 

A partir do exposto neste artigo, percebe-se que a psicologia clínica existencialista, conforme 

já assinalado por Pretto et al (2009), consegue abarcar a diversidade da clínica no SUS, porém, o 
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número de profissionais que atuam na área, tendo como base o local de estágio referido, ainda é 

muito limitado se comparado ao número de pacientes na lista de espera. Por mais que exista uma 

tentativa de trabalhar a multidisciplinaridade na promoção de saúde ou com grupos, algumas 

demandas são especificamente clínicas, impossibilitando o atendimento de todos os pacientes. 

O trabalho na clínica efetiva-se na medida em que compreende a história do sujeito, suas 

relações, como se essencializou, estruturas particulares e seus significados. Assim, permite-se definir 

certas regularidades da realidade psíquica do sujeito e maneira que se movimenta psicofisicamente no 

mundo (SCHNEIDER, 2011). Dessa forma, entendendo que a psicoterapia tem como função mediar 

o sujeito na construção de ferramentas que lhe possibilitem ressignificar e enfrentar os impasses nos 

quais se encontra, o objetivo da intervenção é o de criar condições – psicoterapeuta conjuntamente 

com o paciente – para que o mesmo seja o protagonista de seu processo, que seja capaz de superar 

dificuldades, bem como auxiliá-lo a reconstruir o seu projeto de ser e retomar as rédeas do seu ser em 

suas mãos. 

No processo psicoterápico desenvolvido com Monalisa, percebe-se que ao avaliar 

criticamente alguns episódios da sua vida e experimentações, ampliam-se as suas possibilidades de 

redefinir seu projeto de ser e realizar ressignificações, assim, oportunizando Monalisa a mediar suas 

relações por seu desejo de ser e suas possibilidades concretas no presente e futuro.  

Por fim, conclui-se que o aumento no quadro de profissionais da psicologia na saúde pública 

é imprescindível para que a demanda de atendimentos seja correspondida adequadamente. Dessa 

forma, amplia-se o acesso ao conhecimento das práticas psicológicas para aos cidadãos e possibilita 

o desenvolvimento humano e da sociedade. Com uma visão de saúde coletiva e multidisciplinar, a 

psicologia é figura importante na construção de uma saúde que enxergar pacientes como seres 

biopsicossociais e também, fortalecedora dos princípios do SUS. 
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SARTRE: EXISTENCIALISMO EM DEFESA DA LIBERDADE SEXUAL E DE GÊNERO 

EM UMA SOCIEDADE HETERONORMATIVA CIS 

Guilherme Baggio Costa 

Resumo: 

O existencialismo, como corrente filosófica-política nos liberta de toda e qualquer forma de padronização ou 

determinismos. Jean-Paul Sartre com a sua frase emancipadora ―a existência precede a essência‖ incorpora a 

liberdade como constitutiva da existência de mulheres e homens. Posteriormente a pensadora e sua companheira 

Simone de Beauvoir utiliza-se do existencialismo para formar as suas ideias feministas. Em uma sociedade na qual a 

heterossexualidade e a cisgeneridade são entendidas como normas naturais de comportamentos, o existencialismo 

nos mostra que não há idealidade biológica e que a questão de gênero, portanto vem antecedida da essência, ou seja, 

é a construção social que dá significado e sentido as questões de gênero e formação de uma cultura heteronormativa 

cis. Em suas obras libertadoras O ser e o nada e O existencialismo é um humanismo, Sartre faz refletir sobre a ação 

política, a autonomia dos indivíduos, a responsabilidade, a facticidade, conceito de liberdade e projeto como 

fundamentos cruciais para se entender os indivíduos por meio de atos de libertação, ou seja, ação política 

direcionada por meio de uma revolução para eliminação de preconceitos de perspectiva ontológica, além de que o 

Brasil é o país que mais mata LGBTs verifica-se a relevância das ideias existencialistas para legitimar e fortalecer a 

luta pela liberdade de Gênero e Sexualidade. 

Palavras-chave: Existencialismo, Liberdade, Gênero, Sexualidade. 

SARTRE: EXISTENTIALISM IN DEFENSE OF SEXUAL AND GENDER FREEDOM IN A 

CIS HETERONORMATIVE SOCIETY 

Abstract:  

Existentialism, as a philosophical-political current, frees us from any form of standardization or determinism. Jean-

Paul Sartre with his emancipatory phrase "existence precedes essence" embodies freedom as constitutive of the 

existence of women and men. Later the thinker and companion Simone de Beauvoir uses existentialism to form her 

feminist ideas. In a society in which heterosexuality and cisgenerity are understood as natural norms of behavior, 

existentialism shows us that there is no biological ideality and that the question of gender is therefore preceded by 

the essence, that is, it is social construction that gives meaning and sense the issues of gender and formation of a cis 

heteronormative culture. In his liberating works Being and nothingness and Existentialism is a humanism, Sartre 

reflects on political action, the autonomy of individuals, responsibility, facticity, concept of freedom and design as 

crucial foundations for understanding individuals through of acts of liberation, that is, political action directed 

through a revolution to eliminate prejudices from an ontological perspective, besides that Brazil is the country that 

kills LGBTs the relevance of existentialist ideas is verified to legitimize and to strengthen the fight for the freedom 

of Gender and Sexuality. 

Keywords: Existentialism, Liberty, Genre, Sexuality. 
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INTRODUÇÃO: 

Jean-Paul Sartre revolucionou as concepções humanas do ser e a maneira de se entender 

as vivências humanas. O existencialismo nos libertou das amarras tradicionais, de estereótipos que 

limitam e definem o ser através do preconceito ou das anomias sociais, para sairmos da filosofia 

meramente contemplativa, estudando e analisando as perspectivas existencialistas para a defesa da 

liberdade sexual e de gênero.  

A sociedade como um todo reproduz comportamentos esperados e cria uma série de 

expectativas a realidade humana que aprisiona a nossa existência. Sartre enunciou a famosa frase: ―a 

existência precede a essência‖ (SARTRE, 1987) que podemos considerar como pilar do entendimento 

para a liberdade da comunidade LGBTQIA+, que será abordada de forma mais enfática no artigo. O 

existencialismo fora crucial por meio de Simone de Beauvoir (1949), para embasar posteriormente 

críticas e reflexões sobre as estruturas, convenções sociais e a discussão sobre a individualidade de 

cada um no sistema opressivo que vivemos. 

A heteronormatividade e cisgeneridade atualmente são compreendidas como normas de 

comportamento que fortalecem discursos e práticas preconceituosas, onde apaga-se simbolicamente e 

filosoficamente a diversidade sexual e de gênero. (NOGUEIRA; HILÁRIO; PAZ; MARRO; 2018). 

Ademais podemos verificar as enormes contribuições do existencialismo para a militância política 

como ato de libertação e emancipação do ser das convenções sociais hegemônicas. 

A significação do que é liberdade em Sartre será fundamental para partirmos a uma 

análise filosófica da luta pelo respeito e amor as diferenças, que preenchem inúmeras instâncias da 

sociedade contemporânea. Em tempos de crise social como o número crescente de LGBTQIA+fobia, 

o Brasil visto como o país que mais mata a população trans* e diante do avanço do conservadorismo 

se faz necessário os estudos existencialistas de Sartre para a promoção do humanismo e a constituição 

da responsabilidade e facticidade. A projeção do homem é vista sob a luz da contingência e que o 

homem se define apenas posteriormente a sua existência, o homem é um projeto de ser, onde se 

estabelece a importância das nossas escolhas como movimento contínuo de transformação dos 

ambientes de injustiças que vivemos. (SARTRE, 1987). 

Portanto este artigo busca compreender as contribuições de Sartre e seu existencialismo 

para a defesa de um direito fundamental, que é o exercício da sexualidade e as suas diversidades. Será 

visto as fortes influências que o filósofo francês deixou para importantes estudiosos da sexualidade e 

de questões de gênero, como Simone de Beauvoir (1949) na luta pelo empoderamento das mulheres 

lésbicas.  Retratando a consolidação de um movimento político filosófico de enfrentamento as 

opressões da sociedade, a busca concomitante pela liberdade sexual e de gênero, bem como projeção 

de ser para solucionar a crise social de discriminação LGBTQIA+. 
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1. A CONTEMPORAINEIDADE DO PENSAMENTO HUMANISTA DE SARTRE PARA 

AS PAUTAS DE DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO: 

As vivências de minorias políticas, como os LGBTQIA+, no Brasil são dramáticas, tanto 

nas questões de violências físicas, verbais, morais e patrimoniais, quanto na violência simbólica e 

institucional. As construções de convicções ou ideologias de valor hegemônico reafirmam as 

estruturas sexistas, machistas, racistas e homofóbicas que convivemos, toda a historicidade dos 

valores morais padronizantes acabam por discriminar e ver a diversidade como inimiga. 

(NOGUEIRA; HILÁRIO; PAZ; MARRO; 2018). 

O exercício da sua sexualidade e identidade de gênero foram conquistados a duras penas 

na política mundial, espaços de poder e de tomadas de decisões não foram ocupadas senão por 

homens brancos heterossexuais. Os preconceitos são notórios e públicos, ainda mais com o avanço de 

discursos reacionários e conservadores que buscam a legitimação de práticas contra as diversidades. 

A marginalização de pessoas LGBTQIA+ começam desde a infância, onde são abandonadas, largadas 

a mercê das ruas, vielas e becos, depois perpassam a falta de acesso a educação bem como o bullying 

imediato, consequentemente a falta de inserção no mercado de trabalho. (NOGUEIRA; HILÁRIO; 

PAZ; MARRO; 2018). 

A realidade da sociedade é de uma crise social grave, fruto da exclusão, crise política e 

ética de seus membros. Abordagens que envolvem todos os mecanismos políticos, educacionais e 

filosóficos, os pensamentos que construíram a prática política, as relações sociais, e as maneiras de 

nos conectarmos com a perspectiva do futuro. Assim que os ideais de Jean-Paul Sartre fazem sentido 

para a luta e emancipação de lésbicas, bissexuais, gays, trans* entre outros em um mundo onde eles 

são vistos como ―anormais‖, criminosos e pecadores.  

O existencialismo nos faz refletir a construção de nossos valores e princípios, a 

heteronormatividade, que nega a existência de outras orientações sexuais a não ser as heterossexuais, 

são normas de sexualidade impostas. De igual forma, a cisgeneridade limita a compreensão de apenas 

uma identidade de gênero como norma, logo a transgeneridade é vista como inexistente ou anomalia. 

(NOGUEIRA; HILÁRIO; PAZ; MARRO; 2018). Esses dois conceitos atingem a nossa forma de ser 

e de crescermos inseridos em ambientes sociais, pois possuem como justificativas de uma 

normatização de identidades e sexualidade por meio do viés natural ou de crenças religiosas.  

Sartre nos faz questionar todos os pontos que são entendidos como indiscutíveis e nos 

desprendermos de arsenais culturais excludentes, a liberdade não é mais vista apenas como bandeira 

da Revolução Francesa, ela passa a ser um componente da nossa existência revolucionária. E como 
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consequência somos livres porque escolhemos, e agimos, o filósofo francês relaciona conceitos 

reflexivos emancipatórios que criam uma áurea de responsabilidade entre os seres, transformando as 

pautas do ser em engajamentos coletivos. (SARTRE, 1987). 

Por sua vez Sartre pode ser considerado o pensador militante, ele queria fugir da 

complacência e partir para a ação. Os atos definem o ser, o ser se projeta no mundo, as projeções 

desconstroem significações restritivas e nossa realidade humana é liberta, esses mecanismos que são 

por hora abstratos, mas a posteriori são concretos, são mais humanistas do que o próprio cristianismo. 

(SARTRE, 1987). Com o cogito as visões de mundo se ampliam, aí há de se analisar que a 

heterossexualidade não é a única orientação sexual, e nem a cisgeneridade é a única identidade de 

gênero.  

As normatizações de comportamentos construíram uma moral hegemônica que 

interferiram em todas as esferas de poder, o direito, a política, ou seja, a cultura de uma forma geral 

foram determinadas e estabelecidas por homens héteros cisgeneros. A educação, as formas de pensar 

foram verticalizadas que acabam por discriminar lésbicas, gays, bissexuais, trans*, entre outros nas 

escolas, a maneira de nos relacionarmos não propicia o respeito a diversidade. A não compreensão 

dos direitos sexuais e identidades leva a ampliar as sombras do preconceito, não nos engajando na 

luta pelos direitos e alterações sociais, culturais. (NOGUEIRA; HILÁRIO; PAZ; MARRO; 2018).  A 

lógica heteronormativa cis é portanto uma das linhas mestras da crise social atual, Sartre contribui no 

sentido de pensar uma nova visão de mundo, de observarmos as convenções sociais, o sentido que 

damos a elas.  

O humanismo em Sartre é de tal relevância que nos engaja, liberta e nos responsabiliza, 

para a formação dos seres a mudar a sociedade e acabar com a crise social, a partir da autonomia dos 

seres. A resistência das ideias de Sartre são emancipatórias, no sentido da criação da responsabilidade 

coletiva, ou seja, todos nós dependemos um do outro, a militância ou envolvimento é fundamental 

para a construção de novas políticas, novos pensares para a população LGBTQIA+. 

 Os conceitos existencialistas, as múltiplas formas de ser colaboram para discutirmos a 

crise social que as minorias políticas enfrentam todos os dias, o que mais tarde estudiosos 

demonstram as diferenças entre o sexo biológico e a identidade de gênero, saindo das esferas 

superficiais de compreensão do ser. (NOGUEIRA; HILÁRIO; PAZ; MARRO; 2018). Faz-se mais 

que necessário um desprendimento da moral hegemônica para a liberdade plena das vivências sexuais 

e de identidade, o existencialismo é um humanismo diferente, ele não coloca o homem como meta ou 

valor supremo que está para solucionar o colapso violento das discriminações, mas sim enfrentá-las 

de forma metafisicamente para homens e mulheres serem os fenômenos centrais de uma revolução 

cultural. 
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2. SUBJETIVIDADE, RESPONSABILIDADE E ENGAJAMENTO PARA O  

ESTABELECIMENTO DE DIREITOS LGBTQIA+: 

A subjetividade foi um conceito inovador para os entendimentos da realidade  humana, 

pois para Sartre o homem e o seus atos são revolucionários, ele é o que ele faz de si mesmo, ou seja, 

há a reflexão em torno da projeção do ser. O conceito de subjetividade que é utilizado pelo 

existencialismo é ―a impossibilidade em que o homem se encontra de transpor os limites da 

subjetividade humana‖ (SARTRE, p. 6, 1987). Uma das consequências de todos esses conceitos é que 

como o homem tem a possibilidade de se escolher, ele acaba por envolver todos os outros seres 

humanos, criando assim um ambiente coletivo. (SARTRE, 1987) 

A partir das nossas escolhas, os homens se definem constituindo a responsabilidade e 

representa uma das formas de engajamento que mudam a humanidade, como bem Sartre retratou em 

seu livro O Existencialismo é um humanismo:  

O homem que se, engaja  e que se dá conta de que ele não é apenas aquele que escolheu ser, mas também 

um legislador que escolhe simultaneamente a si mesmo e a humanidade inteira, não consegue escapar ao 

sentimento de sua total e profunda responsabilidade. (SARTRE, p. 7, 1987). 

 

A responsabilidade guiada pela ação possui como um dos fundamentos a angústia, ela é 

visualizada como crucial para ampliar reflexões de cada um de nós sobre nós mesmos, afetando 

diretamente toda a sociedade. (SARTRE, 1987) Podemos com base nesses conceitos formar uma 

forte argumentação contra discursos LGBTQIA+fóbicos, pois se internalizarmos e o analisarmos há 

de se verificar a fragilidade das frases que se universalizadas promoveriam mais ódio e 

discriminação, ou seja, não seriam humanistas. 

Sartre dizia ―o homem está condenado a ser livre‖, pois o homem está para liberdade 

tanto como está para a responsabilidade do que ele faz, bem como não há moral geral que nos oriente, 

nós mesmos escolhemos quem somos. Uma das convicções que surgem da responsabilidade é o 

engajamento, o homem é seu próprio projeto que se  constitui pelos seus atos, e é consequentemente o 

sujeito de alterações da sociedade. (SARTRE, 1987). 

Na sociedade onde a discriminação é tão presente, é extremamente importante refletirmos 

as estruturas e convenções sociais excludentes para minorias políticas, pois para o existencialismo 

sartriano o ser deve se engajar, e por vivermos em uma sociedade LGBTQIA+fóbica é nosso dever 

lutarmos contra e construirmos soluções ou atos para a modificação dessa crise social. O homem se 

forma por conjuntos de ações, relações, organizações que se consubstanciarmos simplificadamente, 

seríamos considerados otimistas, pois para os existencialistas o compromisso está com nós mesmos, 

ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis entre outros, são responsáveis por engajar-se 

e lutar pelo movimento de forma revolucionária em relação as esferas dominantes, assim como toda a 
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sociedade.  O engajamento que é conceituado por Sartre nos faz pensar que se a sociedade é machista, 

sexista e LGBTQIA+fóbica, ela pode ser alterada? Para o existencialismo sim, há plena possiblidade 

de modificação, no entanto, para acontecer o engajamento total é necessário a participação e luta de 

todos.  

A dignidade é algo que no cogito descobrimos tanto a nós como nos outros, e como a 

própria condição da sua existência, e a verdade só é feita através do reconhecimento do outro, toda a 

percepção que as pessoas possuem uma das outras cria o que pode-se chamar intersubjetividade, e é 

aí que os homens decidem o que eles e os outros são. A intersubjetividade possui ligações com a 

universalidade que é construída e é compreensível a humanidade. Engajamento, segundo Sartre se 

diferencia conforme as épocas históricas dos homens, por exemplo nos tempos em que engajar-se era 

fazer revolução, fez-se necessário Karl Marx escrever O Manifesto Comunista (1848), assim em 

tempos de crise social e de números crescentes de preconceitos, engajar-se no movimento 

LGBTQIA+ é crucial para a transformação social. (SARTRE, 1987). 

Quando o ser atinge o cogito ele está plenamente livre dos preconceitos e das 

padronizações? Partindo da subjetividade, podemos compreender o existencialismo como um impulso 

para a militância política? Para o existencialismo de Sartre toda ação e verdade provocam um meio e 

uma subjetividade humana, onde o homem é aquilo que faz de si mesmo, e o seu projeto futuro. 

(SARTRE, 1987). 

 A Moral deriva da criação, invenção e qual moral adotamos vem de nossas próprias 

escolhas, o homem se define pelo engajamento, todo homem que se constrói pelo determinismo age 

de má fé. Liberdade querer se a si próprio, a nossa liberdade depende dos outros (quando se tem 

engajamento), ou seja, a total autenticidade é reconhecida que o homem é um ser em que a essência é 

precedida pela existência, quem vive deve dar sentido a vida, escolher um valor. (SARTRE, 1987). O 

homem está constantemente fora de si mesmo, onde se perde e se projeta, perseguindo objetivos 

transcendentes, como disse Sartre em O Existencialismo é um humanismo: 

É a esse vinculo 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. (SARTRE, p. 21, 1987). 

 

A condição humana substitui a natureza humana, a condição humana que não está 

plenamente engajada no projeto do ser, assim é chamado de pré condição, e que só se define pelo 

humanismo geral. Sartre analisou correntes de pensamentos e verificou que a grande maioria delas 

recusa engajar-se politicamente, socialmente e principalmente filosoficamente. O engajar-se significa 

envolver-se em lutas progressistas, para ele nós devemos estudarmos nossas lutas e pautas, seus 

meios e objetivos, promover a construção de estruturas reais alternativas e caso não o façamos 
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estaremos destinados que os atos que se encerram em si mesmo representam um trama causal. 

(SARTRE, 1987). Os homens dependem da época e não de uma natureza humana, cada época se 

desenvolve segundo leis dialéticas, movimentos históricos que possuem mecanismos de 

estabelecimento que determinam os desenhos da história que afetam a política e a cultura 

diretamente, Sartre dizia: ―O que chamamos de situação é justamente o conjunto de condições 

materiais e psicanalíticas que, em determinada época, definem com precisão um conjunto‖. 

(SARTRE, p. 31, 1987).  

Os conceitos de subjetividade, responsabilidade e engajamento em Sartre servem 

justamente para refletirmos as configurações das relações humanas a partir do próprio indivíduo, as 

lutas pela diversidade partem do envolvimento de lésbicas, gays, bissexuais, população trans*, entre 

outros pelo engajamento de seus atos em torno do coletivo. Significações que fazem a diferença na 

militância e na forma de observação do mundo para maior amplitude de alcance das pautas 

progressistas, um maior sentido de revolução cultural  e de enfrentamento as crises sociais surgidas 

por morais excludentes. 

Um grande exemplo de conquistas legais e sociais que o movimento LGBTQIA+ possui é 

a tutela dos direitos de natureza existencial, que irradia a força do princípio constitucional assegurado 

no inc. III do art. 1º da Constituição Federal que dispõe a cerca da dignidade da pessoa humana. Aqui 

há o entendimento de que a personalidade é um valor para o direito, consequentemente para a 

autodeterminação das pessoas e o direito de formar família. (DIAS, 2014). 

A homossexualidade passou a ser vista como aspecto existencial da pessoa sob tutela dos 

direitos fundamentais, de igual forma no que tange a identidade de gênero, pessoas trans* possuem 

como direito o uso do nome social. (DIAS, 2014). O existencialismo como corrente política filosófica 

questiona o conservadorismo, e moralismo da sociedade, e há de se notar que um dos grandes 

empecilhos para a garantia dos direitos da comunidade LGBTQIA+ é o avanço do reacionarismo no 

Congresso Nacional, nos meios de comunicação, nos espaços públicos, o que representa um sério 

risco a autonomia e liberdade dos indivíduos. A invisibilidade da voz de lésbicas, gays, bissexuais, 

população trans* entre outros fortalece condutas discriminatórias, flexibilizam punições, não 

discutindo questões de gênero e sexualidade em diversas áreas para o efetivo apoio dos órgãos 

competentes. (DIAS, 2014). 

Portanto, destaca-se a importância do existencialismo sartriano para a luta do 

estabelecimento dos direitos LGBTQIA+, e o enfrentamento ao sistema heteronormativo cis. A 

intersubjetividade, engajamento e responsabilidade são de suma importância para a militância para a 

sucessiva conquista da implantação de políticas públicas, maior envolvimento e discussão sobre 

diversidade sexual e de gênero, principalmente na atualidade de crise social que vivemos. 
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3. LIBERDADE EM SARTRE E CONSEQUÊNCIAS PARA O EMPODERAMENTO 

LGBTQIA+: 

As reflexões de Sartre sobre a liberdade são cruciais para dar voz as pautas da diversidade 

e seu respectivo empoderamento de lutas. O filósofo francês inovou os estudos sobre o ser a respeito 

da liberdade, segundo ele há três categorias da realidade humana: o ter, fazer e ser. Essas categorias 

foram importantes para a análise das perspectivas históricas da liberdade, Sartre dizia que foi com 

Kant que houve a primeira filosofia da substituição do ser pelo fazer, onde se entende o fazer como 

valor supremo da ação, rompendo com a tradição filosófica de Descartes, Espinosa e Leibniz que 

entende apenas o ser como critério da existência. (BELO, 2006). 

Para a saída dos pensamentos substancialistas, Sartre se baseou na intencionalidade da 

consciência por meio da fenomenologia, estudos esses já realizados por Husserl e Heidegger. Sartre 

busca entender as condutas humanas por meio da ontologia, para ele dentro da concepção de ser a 

ação é a condição primordial da liberdade. Agir é um conceito instrumental e organizado para uma 

finalidade consciente, a imputabilidade de ação é de importante conceituação pois ela relaciona a 

ação a um sujeito, ao agirmos nos projetamos em um futuro não muito distante que acarreta ao não-

ser. (BELO, 2006). 

A militância não deriva de um sofrimento, mas sim o projeto de modificar e ver o 

sofrimento como intolerável que faz com que possamos lutar por uma revolução. A Projeção do Para-

si em direção a algo que não existe ainda é uma potência nadificadora do estado de fato, onde há uma 

saída do mundo e de si. Revoluções políticas não acontecerão simplesmente por sistemas de produção 

voltados a uma camada popular, é necessário sair desses determinismos e fazer com que os 

proletários projetem para si a revolução, pois a história é contingente. (BELO, 2006). Há muitas 

conexões com a luta LGBTQIA+ em um processo para além da política como fortalecimento do 

movimento, a militância pela liberdade sexual e de gênero está atualmente, na tentativa de atingir 

esferas filosóficas e culturais para o enfrentamento das discriminações, tudo o que Jean-Paul Sartre 

sempre quis. 

A liberdade não possui essência, ela é singular a cada situação do ser, ela transcende a 

estrutura motivo-intenção-ato-fim das nossas condutas, a liberdade recai no alcance da negação 

interna do ser, o Para-si. A realidade humana se concretiza por meio de rupturas nadificadoras, assim 

devemos agir frente as mazelas da sociedade, indo além da busca por um sentido próprio para nós 

mesmos. (BELO, 2006). O sentido de liberdade que Sartre defende pode ser sintetizado pelo seguinte 

parágrafo: 
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Certamente, eu não poderia descrever uma liberdade que fosse comum ao outro e a mim; não poderia, pois 

considerar uma essência da liberdade. Ao contrário, a liberdade é fundamento de todas as essências, posto 

que o homem desvela as essências intramundanas ao transcender o mundo rumo às suas possibilidades 

próprias. (SARTRE, 2000, p. 543). 

 

A liberdade permite que o Para-si escape da essência e do seu ser, o livre projeto do Para 

si atribui sentido ao ser, o modo da consciência que dá um sentido profundo da intencionalidade da 

consciência. A vontade é a potência de nadificação, que é o ser da liberdade, haja vista, que a 

estrutura do Para-si faz surgir no mundo os motivos de ação, o projeto retrata uma escolha originária, 

e ele não é explicável. Sartre enfatiza que o mundo deve ser projetado, e rearticulado, quando o ser 

decide alterar o projeto, toda a realidade humana se modifica, a mudança de projeto é chamada por 

ele de instante, a alteração do projeto só é possível graças a nadificação. (BELO, 2006). 

Para Sartre a liberdade não é propriedade, o ser não deve ser aprisionado a 

determinismos, ou procedimentos formais e analíticos, ela que pode explicar o homem. A condição 

da ação, que é a liberdade, é convertida em libertação para o existencialismo, ou seja, liberdade é 

possuir autonomia de escolha, é autodeterminar-se. (BELO, 2006). 

A facticidade é um conceito dado por Sartre que colabora para o entendimento da 

liberdade, bem como da complexidade das relações sociais que  atingem a libertação. Karl Marx 

(1848) analisou historicamente a formação das sociedades e dos homens denunciando a luta de 

classes, essa dicotomia já fora retratada por Hegel através da dialética, no entanto, o existencialismo 

por meio da facticidade demonstra que a liberdade depende fortemente dos coeficientes de 

adversidades das coisas. Esse coeficiente pode ser visto como as externalidades e forças dominantes 

na sociedade, para Sartre a questão que deve ser levantada é que o fim deve ser estabelecido pelo 

Para-si, para a formação de um livre projeto que não se curva as dominações. A liberdade nos mostra 

que não há essência pré determinada e que o conceito de liberdade está fortemente ligada a escolha do 

sentido da situação. Descartes contribuiu inicialmente com a tese da distinção da liberdade de escolha 

e a liberdade de obter, contudo na filosofia satriana a liberdade não é uma propriedade, ela é uma 

categoria do ser. (BELO, 2006). 

Por sua vez, a libertação, na perspectiva existencialista de Sartre é crucial para 

empoderamento dos LGBTQIA+. Toda ação deriva de uma escolha que é propiciada pela liberdade, 

as escolhas definem o projeto, que engaja e questiona a heteronormatividade cis. Resistindo aos 

determinismos e discursos naturalizados de vivências sexuais e de gênero como se fossem normas, 

libertam da discriminação e preconceito. A luta pela diversidade perpassa agora além das estruturas 

políticas, sociais e culturais, ela começa a abranger posições filosóficas fortalecendo ainda mais a 

proteção de direitos LGBTQIA+, a conquista de mais espaços na sociedade e a ampliação de 

membros envolvidos na militância.  
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4. EXISTENCIALISMO CONTRA O PATRIARCADO HETEROSSEXISTA, UMA 

RESISTÊNCIA LÉSBICA POR SIMONE DE BEAUVOIR: 

Simone de Beauvoir foi uma grande pensadora existencialista que modificou a estrutura 

social e política do século XX, suas reflexões impulsionaram a segunda onda feminista, onde as 

mulheres começaram a discutir o corpo, a separação de sexualidade e reprodução, bem como a 

cultura machista e sexista. Para tanto as contribuições de Simone de Beauvoir e o seu feminismo 

cultural derivam de concepções sartrianas de liberdade, e de ser. A famosa frase de Jean-Paul Sartre, 

―a existência precede a essência‖ representara um sentido inédito para a luta das mulheres e a 

posteriori aos estudos de gênero e sexualidade, pois a frase é retraduzida por Simone como: ―não se 

nasce mulher, torna-se‖. (BEAUVOIR, 2016). 

Uma das questões que a filósofa francesa abordou é a lesbianidade, a existência das 

mulheres lésbicas significa resistência e enfrentamento as normas sociais de opressão e objetificação 

das mulheres. Os comportamentos são uniformizados de acordo com o sexo biológico, o que impede 

a libertação e empoderamento delas, apartir do momento que há mulheres com características 

atribuídas socialmente ao sexo masculino, elas são vistas como inautênticas pelos homens. 

(BEAUVOIR, 2016). 

A mulher é desenhada socialmente nos moldes da submissão, subestimação e objtificação, 

o homem é visto como proprietário das mulheres, Simone de Beauvoir denuncia essa opressão do 

patriarcado e do machismo, como podemos observar em O Segundo Sexo em que Simone diz que os 

papéis sociais atribuídos as mulheres são um produto artificial que a civilização produz. 

(BEAUVOIR, 2016). 

Simone atenta que as mulheres se reconhecem em seus atos, no entanto elas não 

reconhecem sua presença imanente, pois os homens as reduzem em limites dos seus corpos, no desejo 

corporal. Mulheres lésbicas sofrem o estereñtipo de que são firmes, grossas, ―imitam o masculino‖ 

segundo o patriarcado, Beauvoir destrói esses discursos limitadores que tentam padronizar as relações 

lésbicas a heteronormatividade, na binaridade de ―dominada‖ e ―provedor‖. (BEAUVOIR, 2016). 

A feminilidade e a atribuição dos papéis sociais no imaginário da sociedade faz com que 

as mulheres se submetam a modelos normatizadores de acordo com o sexo biológico. Toda a 

percepção social que há sobre as mulheres derivam de concepções heterossexuais, onde a 

maternidade é entendida como seu destino e transcendência, ou seja, o seu ser apenas se completa no 

ato heterossexual. Nos estudos de Simone de Beauvoir as mulheres se tornam donas dos próprios 

corpos e dos seus próprios destinos, sendo contrária a toda manifestação determinista na sociedade. 

(BEAUVOIR, 2016). 
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O patriarcado, como uma das bases da heteronormatividade cis projeta no corpo das 

mulheres um alvo dos homens, o corpo não é para si, mas sim para outrem, ideia essa que faz com 

que as mulheres sejam entendidas como o segundo sexo. Assim, uma mulher será julgada e 

submetida aos gostos dos homens, Simone de Beauvoir encara toda essa opressão como inerente a um 

sistema em que as mulheres não tem voz e nem prazer, e cabe as mulheres modificarem radicalmente 

essa estrutura social através do engajamento e de uma revolução cultural, que fazem as compreender 

como um fim em si mesmas. Não há nenhum destino sexual que defina as mulheres, no entanto, com 

o patriarcado a heterossexualidade é entendida como compulsória as mulheres e o consecutivo papel 

social de servir aos homens, a existência das mulheres é negada e objetificada. (BEAUVOIR, 2016). 

É de suma relevância as contribuições de Simone de Beauvoir para a demonstração de 

experiências, vivências para além dos padrões culturais e sociais, pois há interconexões da 

heteronormatividade cis com o patriarcado. Esses sistemas opressivos promovem a naturalização de 

práticas discriminatórias contra a população LGBTQIA+, contudo faz-se perceber a resistência e luta 

das mulheres lésbicas transexuais e cisgêneras para a promoção da diversidade sexual e de gênero em 

um enfrentamento à historicidade das concepções subalternas de ver as mulheres como o segundo 

sexo. A crise social de crescentes números de feminicídio e de violências físicas, psicológicas, 

verbais, morais, institucional e até mesmo simbólica incorporam na contemporaneidade uma grave 

ameaça a autonomia existencial das mulheres, o empoderamento e engajamento para construção de 

uma sociedade plural, respeitosa, fortalecendo a luta feminista lésbica para as esferas políticas, 

culturais e filosóficas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Com todas as conexões e construções deste artigo, podemos perceber a importância de se 

discutir na atualidade, o existencialismo sartriano. As ideais de Jean-Paul Sartre são inspiradoras para 

o engajamento de qualquer militante, no entanto, a questão LGBTQIA+ se destaca, pois há dentro da 

luta pela diversidade a desconstruções de papéis/perspectivas atribuídas aos seres antes mesmo da sua 

existência. A heterossexualidade e a cisgeneridade  vistas como normas, tentam legitimar o 

preconceito e discriminação contra os diferentes, o que chamamos de heterossexismo. 

Os conceitos filosóficos de subjetividade, responsabilidade, engajamento, projeto, Para-si, 

Em si, cogito, nos ajudam a libertar o ser, e a compreender a liberdade como ato constitutivo do ser, 

assim sendo, transcende os padrões construídos socialmente e nos direciona ao engajamento. Sartre 

sai da mera contemplação e encara uma sociedade desigual do século passado, de igual forma injusta, 

negando toda forma de padronização ou determinismos, ou seja, não há idealidade biológica que 

naturalize comportamentos ou vivências. O que se discute dentro do existencialismo são as 
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significações, os significados que são atribuídos a nossa existência, e é através desta retomada de 

reflexões que direcionamos os indivíduos à ação política, utilizando o projeto como mecanismo de 

articulação do ser.  

Como podemos perceber, a realidade humana para os LGBTQIA+ é absurdamente 

desumana: expulsos da família, das escolas, discriminações dos colegas e da sociedade, Sartre e seus 

conceitos nos permite fortificarmos simbolicamente e filosoficamente o movimento e a militância 

política. Suas obras enaltecem um novo humanismo, livre, autônomo que atribuem a todos um 

sentido de responsabilidade através do olhar do outro, ou do coletivo.  As grandes contribuições de 

Simone de Beauvoir foram inspiradas em Sartre, a crítica ao patriarcado, aos papéis sociais atribuídos 

às mulheres, a representação da liberdade das mulheres lésbicas ensejam nas concepções da 

―existência precede a essência‖. 

Portanto, o movimento de luta pela diversidade, gênero e sexualidade pelo viés 

existencialista sartriano atinge esferas políticas, culturais e filosóficas para a formação de uma 

sociedade plural que respeite a liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. Em um país 

que mais mata LGBTQIA+, onde o número de feminicídio são crescentes, o governo negligencia 

políticas públicas, havendo uma grave crise social, fazendo-se mais que necessário utilizarmos o 

existencialismo sartriano como fundamento crítico para a plena liberdade dos seres. 
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UMA REFLEXÃO SARTRIANA DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA CONTEMPORÂNEA 

Thaís Leite Reis 

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade dimensionar um breve histórico das drogas na humanidade e seus 

diferentes papéis nas culturas nos dias atuais, a fim de que se possa entender a compulsão que se instalou na 

sociedade contemporânea, bem como os modelos de controle da droga que são empregados atualmente. A partir 

desde contexto, o trabalho pretende realizar uma reflexão do fenômeno do uso de substâncias psicoativas em uma 

postura existencialista, mas precisamente a luz do filósofo Jean Paul Sartre, a partir da perspectiva do ser-Em-si. Por 

fim, apresentaremos a análise de um discurso clínico, que ocorreu no ambulatório do SUS (Sistema Único de Saúde) 

da Santa Casa de Misericórdia da cidade Barra do Piraí, no Centro Sul-Fluminense RJ, no qual poderemos observar 

a interpelação entre prática e teoria, assim como se a hipótese acerca da reflexão sartriana sobre a dependência será 

confirmada. 

 

Palavras-chave: Clínica psicológica; existencialismo, drogas. 

Abstract: The present conclusion work of the specialization course is designed to scale a brief history of drugs in 

humanity and its roles in different cultures today, so that you can understand the compulsion that has taken place in 

contemporary society, as well as models drug control that are currently applied. Starting from the context, the work 

intends to carry out a reflection of the phenomenon of psicoatives substance in an existentialist stance, but just the 

light of the philosopher Jean Paul Sartre, from the perspective of being-in-itself. Finally, we present an analysis of 

clinical discourse, which occurred in the outpatient clinic of the SUS (Unified Health System), Santa Casa de 

Misericórdia of the city of Barra do Piraí, in South Central Fluminense-RJ, which we can observe the questioning of 

practice and theory, as the hypothesis about the dependence on Sartre reflection will be confirmed. 

 

Keywords: clinical psychology, existentialism, drugs 
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Introdução 

A escolha do tema acerca do uso de drogas partiu de uma necessidade de acesso a trabalhos 

em que temas cotidianos, tais como o uso de drogas fossem contemplados por uma interpretação 

fenomenológico existencial, mais especificamente na perspectiva de Jean Paul Sartre. 

Para tanto, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o conteúdo produzido em 

artigos e livros contemporâneos, a fim de saber o que se pesquisa atualmente sobre a dependência 

química na perspectiva sartriana. 

 O trabalho, em sua totalidade, tem início apresentando a história do consumo e o uso das 

drogas como um fenômeno cultural. Em um segundo momento, contempla os princípios 

fundamentais da filosofia de Jean Paul Sartre descrevendo sua filosofia e dialogando com o cotidiano 

da prática abusiva de drogas. E este finaliza mostrando um diálogo clínico, no qual o uso de drogas e 

sua complexidade serão apresentadas. 

Algumas questões serão levantadas em busca de esclarecimentos, tais como: Qual o sentido 

que é dado à droga na existência moderna? E o quanto a droga deve ser analisada sobre uma 

perspectiva individual ou coletiva? 

Sartre (2009, p.135) fala a respeito da falta de ser como sendo uma característica do Para-si e, 

ao mesmo tempo, nos leva a refletir que a falta move o ser-Para-si para a existência, a fim de se 

constituir uma vez que o ser ainda não é e só será quando esgotar sua existência. Então, será que para 

burlar esta falta, que angustia o indivíduo, este usa de subterfúgios para aliviar sua responsabilidade 

pela escolha frente ao mundo factível? 

 

1. Contextualização social, política e econômica do uso de drogas  

 

Desde os tempos mais remotos, as drogas existem entre os homens ocupando diferentes papéis 

na diversidade cultural.  Ao longo dos anos, podemos perceber, de acordo com o Zeitgeist
89

,o quanto 

o consumo das substâncias psicoativas sofreu modificações. Ainda hoje, a droga está presente em 

alguns cultos religiosos, utilizada como ingrediente na culinária, também como medicamento para 

cura de doenças, além de proporcionar prazer, como anestésicos. Dessa forma, o uso das drogas como 

o vinho, as ervas, o ópio, o café, o chá, o açúcar, o tabaco e as bebidas alcoólicas sempre participaram 

do convívio social (CARNEIRO,2009). Com isso, indica-se que, das interações do humano com a 

realidade, a ingestão de substâncias no corpo se encontram entre as mais importantes tanto para saciar 

a sede e a fome quanto ―para operar múltiplos significados culturais de importância central na vida 
                                                   
89 Palavra de origem alemã que significa espírito ou clima intelectual da época. (Schultz e Schultz, 1991, p.27).  
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simbñlica, religiosa, ideolñgica‖ (CARNEIRO, 2009, p. 14). É-nos trago, ainda em Carneiro (2009), 

que neste cenário, encontramos para ―além dos alimentos em estrito senso, os alimentos-drogas, que 

produzem alteração da consciência e do humor e são também chamados de substâncias ―psicoativas‖ 

(p. 14). Atualmente, a literatura moderna diz que há uma ligação entre o açúcar e o chocolate com a 

alteração do humor, uma vez que estas substâncias ao serem analisadas como uma droga, sendo esta 

qualquer substância que causa alteração do sistema nervoso central, percebe-se que com a diminuição 

de serotonina (neurotransmissor cerebral responsável por regular várias funções cerebrais como a 

fome, sono, apetite sexual...), tende-se ingerir mais doces, pois ela em taxas normais inibe a ingestão 

de açúcar. Assim, problemas psiquiátricos como a depressão, a ansiedade e as diversas compulsões 

têm sido associados ao mau funcionamento do sistema serotoninérgico (BALLONE, 2011). 

 Já para Guarinello (2008), o consumo do vinho, a longo tempo atrás, denotava não somente 

um sentido de acompanhamento da dieta alimentar de diversos grupos populacionais do mediterrâno, 

mas representava complexa e rica marca cultural naquele contexto sequer hoje comparável nos dias 

atuais ao que para nós seria o uso cotidiano de cerveja. 

Como substâncias no Brasil, poderíamos elencar o papel cultural e econômico de produções 

como as de café, açúcar e tabaco, assim como a relevância da cachaça, surginte em nosso país e hoje 

vigorando como a maior exportação do produto para o mundo (CARNEIRO, 2009). 

Ao longo da história humana, o conceito de drogas foi se modificando em cada cultura, 

dependendo do contexto de relações de sentido e o ambiente em que operam saberes e poderes. O uso 

do álcool, por exemplo, até então relacionado como parte do hábito cotidiano brasileiro, está 

relacionado com graves problemas devido às sequelas físicas, mentais e sociais acarretadas por seu 

abuso, além da conexão com a violência doméstica e com os altos índices de acidente de trânsito. 

Portanto, o consumo sistemático de um grande conjunto de substâncias capazes de alterar o 

comportamento, a consciência e o humor dos seres humanos é comprovadamente milenar. No 

entanto, sua elevação à categoria de problema social é historicamente recente. Do ponto de vista 

econômico, o álcool, o tabaco e os medicamentos são tão lucrativos quanto as drogas ilícitas e, assim 

como elas, movimentam anualmente grandes fortunas no mercado (RODRIGUES, 2008). 

      As consequências sociais mais claras do uso e abuso de drogas são, notadamente, o 

narcotráfico e a violência. Assim, o fenômeno das drogas vai além do seu uso, pela existência do 

comércio, do traficante e toda estrutura que permite que a droga chegue às mãos do usuário.  

Nas sociedades contemporâneas, o uso de drogas assumiu uma proporção de preocupação 

mundial nos debates públicos, principalmente por sua representação como perigo para a saúde 

pessoal e coletiva e por sua associação à criminalidade e à violência urbana. Seu consumo, hoje, tem 

um viés de ameaça à saúde, à juventude, à família e à ordem pública atribuindo à existência de drogas 
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o sentido de negatividade, o qual, muitas vezes, é tratado como um problema a ser eliminado por 

meio da proibição e da repressão. Assim, o sujeito vai se deparar com as instâncias formais de 

controle social: o direito, a polícia e a justiça, em que residem as sanções penais, que são as mais 

graves, inclusive com a privação de sua própria liberdade. O uso da medicalização e a criminalização 

foram os principais meios pelos quais as sociedades modernas construíram o problema das drogas 

(BOITEUX, 2009).  

Assim, a breve discussão acima mencionou o usuário de drogas em uma perspectiva 

vitimizada, seja sobre uma intervenção médica (doença como foco e responsabilidade em um conflito 

psi), da implicação legal (delinqüência e transgressão da lei, crime), além do parecer da organização 

social, política e econômica. No entanto, a perspectiva existencial, em sua máxima da liberdade e 

responsabilidade que cada um é condenado a carregar, aponta para o cuidado que cada um tem de ter 

pela sua existência. Portanto, não basta apenas remeter-se ao contexto histórico, econômico, político e 

social da questão do excessivo consumo seja de substâncias ou de sensações. Faz-se necessário 

buscar o modo como cada um em sua singularidade articula aquilo que historicamente, seja através da 

mídia ou da cultura familiar, lhe é passado. Esta questão, então, será discutida através das reflexões 

do filósofo existencialista francês que na sua máxima diz: ―O importante não é o que fizeram de nñs, 

mas o que fazemos com o que fizeram de nñs.‖ (SARTRE, 2009). 

 

2. Uma Reflexão Sartriana  

Segundo Sartre (2009), o ser autêntico é aquele que não hesita em assumir sua liberdade 

reconhecendo-se responsável pela sua escolha. Porém, pode-se perceber que em algumas vezes, o 

indivíduo dependente químico se esquiva desta escolha de ser e assume uma posição de não-

liberdade, ou seja, uma postura inautêntica e de má-fé numa tentativa de se assemelhar a um ser Em-

si. É em Sartre que buscaremos elemento para tentar refletir sobre estas questões. 

Para o ser Em-si não existe conflito, pois não há liberdade, portanto não se necessita assumir 

responsabilidade alguma. Dessa forma, o ser Em-si simplesmente é um ser completo para o qual 

nada falta. Muitas vezes, o sujeito tenta se assemelhar a um ser Em-si, na medida em que se 

assemelha a uma pedra, um cachorro, ou ainda, quando na tentativa de restringir sua liberdade, 

tende a uma repetição infindável no modo de lidar com o mundo, seja através de estereotipias, 

como nos psicóticos ou em uma repetição incessante de um comportamento como no dependente 

químico. Na verdade, o indivíduo tem a ilusão de poder se tornar um ser Em-si para tentar livrar-se 

da angústia de existir, daí tentar o anestesiamento e/ou alteração da percepção. Porém, não é 

possível o homem permanecer como um ser Em-si, pois ele é sempre Para-si, ao qual torna um 

modo de ser diante da sua liberdade. Assim, ―O ser-Em-si não possui um dentro que se oponha a 
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um fora e seja análogo a um juízo, uma lei, uma consciência de si. O Em-si não tem segredo: é 

maciço.‖ (SARTRE, 2009, p. 39). ―O Em-si é pleno de si mesmo, e não poderíamos imaginar 

plenitude mais total, adequação mais perfeita do conteúdo ao continente: não há o menor vazio no 

ser, a menor fissura pela qual pudesse deslizar o nada.‖ (SARTRE, 2009, p.122). 

 A criança assim como o dependente químico é um ser Para-si, porém quando ela nasce, 

assemelha a um ser Em-si, uma vez que ainda não transcende. Dessa forma, percebemos, nas ações 

infantis, o quanto são imediatas e buscam somente o conforto e o bem-estar. O que as incomoda são: 

a presença da dor, a ausência dos pais, o frio, a fome, o que provoca medo etc. Assim, atendidas suas 

necessidades básicas, elas ficam satisfeitas e não há falta. Então, o Para-si visa mais que isso, ele 

transcende e exige várias coisas muito além do imediatismo.    

O Para-si, ao contrário do Em-si falta, já que ―Um ser que é o que é, na medida em que o 

consideramos como sendo o que é, de nada precisa para se completar.‖ (SARTRE, 2009, p.137). ―O 

ser que se dá à intuição da realidade humana é sempre aquele ao qual falta alguma coisa, ou 

existente.‖ (SARTRE, 2009, p. 136).   

 A realidade humana inerente ao indivíduo é falta, portanto ela orienta a consciência das 

escolhas, rumo aquilo que falta, em direção ao ser, ou seja, ao que está fora, no mundo. É impossível 

ser consciência e ao mesmo tempo não escolher e não sentir falta. ―O Para-si não pode manter a 

nadificação sem se determinar como falta de ser.‖ (SARTRE, 2009, p.135). Assim, a falta é inerente 

ao homem, já que ele só existe na realidade humana. Por isso, sou feliz na medida em que descubro 

que não posso ser feliz, pois a felicidade é sempre a falta de alguma coisa. Assim, o homem se 

constrói em suas faltas. Por isso, Sartre (2009) afirma que somente um ser faltoso pode transcender 

rumo ao ser faltado. Então, o homem não é o que é, e é o que não é, à medida que jamais sacia sua 

busca de ser. Assim, o homem é um ser de possibilidades, pois é importante encontrar um lugar para 

o nada, poder dar existência ao nada, a fim de fazer real a possibilidade da negativa. A capacidade de 

conceber a negativa constitui a liberdade de imaginar outras possibilidades. O poder de negar é a 

possibilidade de escolher, é o princípio da liberdade do pensamento de imaginar possibilidades e da 

liberdade de ação o tentar realizá-las (SARTRE, 2009). 

O desejo é falta de ser, acha-se impregnado em seu ser mais íntimo pelo ser que deseja. 

Assim, revela a existência da falta no ser da realidade humana. Mas, se a realidade humana é 

falta, através dela surge no ser a trindade do existente, do faltante e do faltado (SARTRE, 

2009, p.138). 

 

O projeto existencial de cada homem é o que cada um planeja constituído pelas suas escolhas 

como o trabalho, o estudo, o esporte, o lazer, a religião, a cidade que mora etc, porém pela condição 

de contingência da existência, nunca sabemos se dará certo ou não. Assim, para Sartre (2009), o 

projeto tem que ser factìvel, ou seja, sñ existe o ato e aquilo que faço ―define‖ quem sou. A angústia 
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do devir faz com que o dependente mascare uma verdade desagradável, como a chamada para a 

liberdade, utilizando a má-fé para se proteger de ser.  

A questão aqui consiste em refletir se é esta negação incessante, passando a ser este o sentido 

de uma existência que consiste na articulação da existência daquele que escolhe a dependência 

química. Logo, o que está em jogo não é a abstinência, mas a liberdade já que o indivíduo é tentado, a 

todo momento, a assumir a responsabilidade da sua escolha. 

Em uma sessão psicoterapêutica, percebemos o quanto é difícil o indivíduo não falar em 

drogas. Geralmente, ao criarmos uma hipótese que não existe a droga na vida do sujeito, ele é 

chamado para a responsabilidade e se dá conta de toda a liberdade que o cerca. Quando se fala da 

dependência sob o ponto de vista científico, os indivíduos passam a ser menos responsabilizados. 

Parece que outras formas de depender e outras articulações de dependência estão ocultas atrás daquilo 

que é manifesto. Porém, ao se deparar com o ser das escolhas autênticas, o sujeito teme as 

possibilidades que é o vir a ser da sua existência e transita entre o ser e não ser. A dependência é um 

modo de ser, o qual atende as necessidades do dependente, e este modo de ser é o não ser. No 

entanto, o homem é ser no mundo, ou seja, ele só existe na medida em que se relaciona com o mundo 

e no mundo (SARTRE, 2009). 

Aquele que assume o rótulo de dependente prefere transferir aos outros a responsabilidade de 

resolver os seus conflitos e problemas pessoais, pois dessa forma ele acredita que não necessita 

escolher, não se vê capaz de viver a vida como ela é e entende ser mais cômodo e confortável que os 

outros a resolvam. Além da compulsividade, o indivíduo dependente, em alguns momentos, assume 

outras características bem livrescas, que o retiram da responsabilidade por seu escolher-se, tais como 

autoestima rebaixada, baixa tolerância à frustração, imaturidade, dissimulação e negação. Estas 

características somadas ao discurso científico, de que o ato de drogar-se apresenta como sintoma de 

um transtorno de personalidade dependente, impulsiva e anti social facilitam este indivíduo a 

desonerar-se de sua existência. A dependência, tomada como doença e sintoma ao mesmo tempo, 

acaba por vitimizar totalmente aquele que faz uso extremado de substâncias psicoativas. Sabemos que 

toda substância psicoativa pode levar a manifestações de dependência, porém nem todo usuário torna-

se dependente.  

Os diferentes posicionamentos de especialistas que detém de uma verdade e acabam por 

desonerar o homem de sua existência. Há os que afirmam que se trata de uma doença, porque possui 

características de síndrome com origens e manifestações definidas. Outros afirmam que e é sintoma 

quando detectamos que por trás de qualquer compulsão existe uma problemática que a originou. Já a 

perspectiva existencial, na tentativa de devolver ao homem a sua tutela, afirma o ser-doente 
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existencialmente é aquele que não reconhece, não aceita e não consegue enfrentar as limitações do 

seu existir (FORGHIERI, 2004). 

Na Transcendência do Ego (2004), Sartre fala da consciência enquanto percepção do objeto, 

sendo essa irreflexiva e reflexiva, ao qual denomina-se Je e Moi. Enquanto, Je seria o Eu Soi- Eu Em-

si e Moi o Pour Soi – Eu Para-si, ou seja, o Eu que relaciona e transcende. Este movimento circular 

de idas e vindas que transita entre Je e Moi Sartre (2009) chama de Ipseidade. O conhecimento do 

objeto se dá através da apreensão sensível do intelecto, porém na consciência irreflexiva as coisas são 

como nós as percebemos e nem estabeleço uma relação de conhecimento. Assim, a apreensão do 

objeto não é estática se modifica, já que sujeito e objeto é uma coisa só, à medida que o homem é ser 

no mundo. Portanto, aquilo que intenciono tem sentido para mim. A intencionalidade é o modo pelo 

qual a consciência visa às coisas, ou seja, é a escolha do olhar. Porém, não é precisamente a 

consciência que confere sentido ao ser, mas sem o ser ela não existe enquanto consciência. Assim, é o 

ser que dá sentido à consciência. A consciência é Para-si, já que é o movimento para fora em busca de 

algo, é a relação que tenho na vida, enquanto o objeto é o Em-si, pois está pronto (SILVA, 2006). Já a 

consciência posicional é consciência de algo que se posiciona frente ao objeto. Então, a consciência 

como sendo um nada, de tudo possível, está presente em todos e nenhum lugar ao mesmo tempo 

como na rua, na multidão, nas coisas, ou seja, iremos nos constituir fora de nós mesmo à medida que 

transcendemos a própria consciência. Portanto, somos aquilo que ainda não somos, ou seja, nos 

constituímos na medida em que fazemos escolhas, por isso existir é um processo de vir-a-ser já que, 

na aventura da vida, a cada dia, podemos escolher coisas diferentes e novas. 

A escolha é uma tomada de consciência, por mais que seja irreflexiva. Assim, não existe 

escolha inconsciente se até os sentimentos escolhemos, pois se sinto é porque me permito sentir. 

Portanto, a escolha do uso das drogas ainda que seja irreflexiva é uma escolha do indivíduo 

assemelhando ao ser Em-si. Então, viver na autenticidade é conhecer e apropriar de suas escolhas e 

não fundir, já que o dependente se apega à droga numa tentativa de analgesiar sua liberdade e 

consequentemente sua responsabilidade. 

          Frequentemente, o homem associa o uso da droga a um fato ocorrido no passado afirmando que 

foi ocasionado de um trauma, porém segundo a filosofia existencialista, nenhum motivo determina as 

escolhas, nem mesmo os traumas, pois o que traumatiza um indivíduo não traumatiza o outro. 

Portanto, não se perde a liberdade para coisa alguma podendo a qualquer momento mudar de opinião, 

uma vez que ser livre e responsável também significa escolher o que marca cada indivíduo, sendo 

esta em relação ao que eu sou, ou melhor, tendo sido. A liberdade não é para algo, ou seja, liberdade 

de poder fazer tudo, mas sim de algo, ou seja, de escolher mesmo frente às facticidades (SARTRE, 

2009). 
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 O homem, frequentemente, utiliza o recurso da má-fé, como ―fuga da angústia‖, quando mente 

para si mesmo, ou seja, quando ao fazer uso de drogas tenta mascarar algo mais complexo, o homem 

mostra-se que é o que é. ―Por certo, para quem pratica a má-fé, trata-se de mascarar uma verdade 

desagradável ou apresentar como verdade um erro agradável.‖ (SARTRE, 2009, p.94). Portanto, a 

má-fé é um modo de ser predominante daquele que repetidamente denomina-se de dependente. 

Assim, ajudando a posicioná-lo na situação de Em-si. Denominá-lo de dependente químico já se 

constitui em uma identidade amorfa. Precisamos denominá-lo no modo de abertura, e assim facilitar 

que ele mesmo se desentifique ―[...] Pode-se viver na má-fé, o que não significa que não se tenham 

bruscos despertares de cinismo ou boa-fé, mas sim implica um estilo de vida constante e particular.‖ 

(SARTRE, 2009, p.95). Com isso, Sartre (2009, p.116) diz que ―[...] Com a má-fé aparecem uma 

verdade, um método de pensar, um tipo de ser dos objetos; e esse mundo de má-fé, que de pronto 

cerca o sujeito, tem por característica ontológica o fato de que, nele, o ser é o que não é e não é o que 

é.‖ Não há fuga possível da angústia da liberdade; fugir à responsabilidade é em si mesmo uma 

escolha. 

 

3. Considerações acerca da clínica psicológica para usuários de drogas  

 

N. 18 anos, solteiro, mora com os pais e o irmão de 14, em um bairro conhecido pela presença 

marcante de tráfico de drogas, questões de vulnerabilidade social e violação de direitos como 

discriminações etárias, violência de gênero, negligência, exploração, crueldade, opressão, evasão 

escolar, prostituição e abuso sexual, na cidade de Barra do Piraí, no Centro Sul Fluminense do Rio de 

Janeiro. Aos 16 anos, N. experimentou maconha com seus amigos na escola, ―prisão‖ como gosta de 

chamar. O uso durou 6 meses e, segundo seu relato, foi suficiente para transformar significativamente 

a sua vida e também de sua família.  

Essa mudança pessoal e familiar iniciou quando N. percebeu a sua quase reprovação numa 

escola técnica conceituada na região que abriria as portas do mercado de trabalho facilmente, segundo 

ele. Outro fator que causou grandes alterações foi o cotidiano social da família, pois esta pertence à 

religião evangélica e acredita que o indivíduo deve seguir fielmente os ensinamentos cristãos como 

sendo a única maneira de salvação do homem. Assim, seus pais dedicaram e ocuparam cargos de 

destaque na igreja, por sua vez esquecendo de sua própria família.  Por isso, é inadmissível para a 

família que alguém que acompanha tão à risca os ensinamentos religiosos possa ter envolvimento 

com drogas. Assim, a ―ressaca moral‖ dos familiares de N. perpetua até hoje, pois se torna 

incompreensível tal ocorrido.  
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Porém, na hora em que N. mais contava com o apoio do pastor este negligencia-o, fato 

marcado pela expulsão do mesmo da igreja. Este episódio ocasionou um mal estar nos pais de N., e 

como resultado, delegaram as posições que ocupavam na igreja limitando-se apenas a frequentar 

alguns domingos. A partir do que foi relatado pela família, este fato permitiu que eles repensassem o 

modo de agir com os filhos e também na doutrina religiosa que passa a não ser mais vista de forma 

tão absoluta quanto acreditavam, por isso, agora os pais se voltam para as questões inerentes a sua 

família que tanto eram esquecidas, através de programas no fim de semana, os quatro membros, têm a 

oportunidade de se conhecerem mais e melhor, já que os pais têm mais tempo para a família. 

N. relata que, apesar da sensação do uso da droga ser boa, ter curtido várias ―festas‖, o preço 

que está pagando é muito alto, como a desconfiança da família, e conclui que não vale a pena. Afirma 

que há pessoas que conseguem administrar a vida profissional e pessoal com o uso, porém ele não foi 

capaz disso. Sente-se culpado por ter sido o responsável pela saída dos pais da igreja e de ter rompido 

com as tradições tão fortes da família. 

Por um período, N. aguardou os resultados de entrevistas de emprego ansiosamente, pois o 

tédio de permanecer em casa por alguns meses começava a fazer parte de sua rotina que difere muito 

do dia a dia agitado do curso e estágio. N. começou a fazer escolhas pessoais que não dependem da 

referência dos pais e/ou da religião, por exemplo, opta por não frequentar assiduamente alguma 

igreja. Pretende fazer faculdade de administração de empresas, pois a área tecnológica, na qual se 

formou era só para agradar ao pai. Recentemente, começou a trabalhar em uma empresa pequena na 

sua área de formação, pois refletiu que através do emprego pode realizar seu projeto, ao qual está 

sendo protagonista de sua existência. Por fim, hoje percebe que para mostrar-se no mundo não precisa 

das drogas e sim de liberdade por mais angustiante que ela seja, a fim de que possa realizar com 

responsabilidade suas escolhas, enquanto um ser cheio de faltas e possibilidades. Devido à sua 

indisponibilidade de horário, as sessões foram encerradas. 

Porém, ao refletir ao que se pretende mostrar neste trabalho, que a dependência ou uso de 

drogas estaria atrelado a uma possível tentativa de entrar na condição identitária, N. relata que a vida 

inteira ele foi um ―cachorrinho‖, pois obedecia às ordens dos pais e da igreja sem questionamentos e 

não tinha ―coragem‖ de enfrentá-los e expor sua opinião. Portanto, pode-se descrever que N. 

assemelhava a esta condição antes de usar a droga. Assim, este processo tornou-se claro na terapia 

para N. que concluiu que o uso de drogas foi o modo pelo qual ele escolheu para mostrar a todos que 

estava insatisfeito com seu modo de existir inautêntico. E ainda disse que, a partir deste momento, 

estaria sendo ele mesmo com desejos e ações.  

Em uma análise fenomenológica do discurso clínico, percebe-se que importa acompanhar as 

determinações do próprio fenômeno e não simplesmente descrevê-lo tal como se dá. Desta forma, não 
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podemos dizer que a experiência da dependência química está atrelada a uma tentativa identificatória, 

pois é uma questão de noema e noesis, ou seja, o fenômeno dependerá daquilo que é percebido e o ato 

de perceber de cada sujeito. Então, partindo do pressuposto de suspender as interpretações oriundas 

de uma teoria ou do senso comum, tal como esta que afirma que todos os dependentes/usuários 

buscam se assemelhar ao ser Em-si é fundamental para que possamos compreender N, a partir do que 

ele mesmo diz, ou seja, que fez uso da droga em busca do ser Para-si, ou seja, autêntico e livre. 

 

4. Conclusão 

Este trabalho tem a pretensão de atingir, a partir da compreensão do fenômeno do uso de 

drogas no contexto contemporâneo, bem como das tentativas diversas de formas de tratamentos, a 

partir de pressupostos teóricos que trabalham com a ideia de subjetividade e ainda as categorizações 

tais como normatizadas pela ciência: ―doença do caráter‖, ―doença curável‖, ―doença do controle‖. E 

ainda tudo isso se mantendo através dos discursos institucionais e políticos entre aspectos médicos e 

jurídicos. A questão da droga é, sobretudo, negligenciada como dado social no qual pudéssemos 

formular reflexões e pensar sua gênese, relegado apenas ao nível de um problema social que precise 

ser extirpado; tal como fizeram com os loucos e os hereges, encarados ainda hoje como criminosos 

que precisam ser punidos. Enfim, o uso de substâncias é excluído em sua dimensão cultural e do 

contexto socioeconômico, como também do horizonte histórico em que o fenômeno se encontra. 

Assim, acredita-se que a política sobre drogas deve ser constituída de forma intersetorial com a mídia 

e o contexto socioeconômico ressaltando a ótica do respeito aos direitos humanos e a subjetividade do 

indivíduo. 

Por um lado, as substâncias psicoativas sempre estiveram, pela história, associada aos rituais e 

hábitos, assim como é do homem a busca de um sentido para a existência que pudesse preencher um 

vazio e orientasse seu projeto.  Por outro, temos, a necessidade superficial à qual a droga, por vezes 

serviu, nestes rituais e a partir de seu uso, como formas de estabelecer uma forma mais íntima de 

transcendência. O contemporâneo é o ponto, em que as massas se perdem no consumo de si mesmo. 

Assim, acresce a psicologia sartriana sua compreensão do uso demasiado de substâncias na 

contemporaneidade a partir não só no âmbito coletivo. 

Como formas de tratamento, vimos que vigoram as práticas que enfocam a abstinência, 

redução de danos e ideias associadas à marginalidade em torno dos usuários e dependentes, enquanto, 

deveria tentar resgatar nas políticas públicas alguns elementos que levem o sujeito a um estado de 

independência e autonomia das escolhas e não de cura e abstinência, pois a humanização faz parte da 

questão da construção da subjetividade do sujeito contemporâneo. 
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A evidência de que o indivíduo é livre e responsável por suas escolhas explica o modo de ser 

do dependente como vimos no caso N, e a compreensão existencialista. Vimos que a compulsividade 

independe do uso e sim do sujeito que a usa, ou seja, está em questão a relação que o sujeito 

estabelece com a droga. 

 A partir desta dimensão sartriana, redimensionamos as perspectivas habituais de compreensão 

das dependências, do uso de substâncias psicoativas e de seu abuso, para além da causalidade do 

materialismo cientifico atento às nuances físicas, e achamos um elo de compreensão do fenômeno 

calcada na compreensão humanizada não patológica, mas na sua escolha tal como o compreende a 

psicologia sartriana.    

              Na modernidade não se pode perder tempo e o indivíduo busca uma solução rápida para suas 

incompletudes encontrando resultados em medicamentos que o façam sentir prazer por algumas horas 

e esquecer o vazio em que vivem. Assim, pode-se perceber uma geração de dependentes, pessoas 

depressivas e irritadas que ainda não descobriam um sentido pelo qual viver (FRANKL, 2009).  

             Então, pode-se pensar a dependência como sendo nada mais que um modo de compreensão 

da realidade, em que o indivíduo se deixa levar pelo impessoal. Segundo Kierkegaard (2001), o eu é 

desespero de ser si próprio e não ser si próprio, por isso o impessoal está sempre em jogo na 

constituição do si mesmo. Enquanto Heidegger (2006), também atenta para a constituição do Dasein 

como algo que, no início e na maioria das vezes, se dá ao modo do impessoal. Portanto, eis a tensão 

da existência, o próprio e o impróprio, o pessoal e o impessoal sempre em jogo nos coloca na situação 

de ter de ser, escolher e cuidar de nosso existir. 

             A partir do que foi exposto conclui-se que através do que se pretendeu mostrar com este 

trabalho, não se confirma a hipótese acerca da reflexão sartriana sobre a dependência que parte do ser 

Em-si para entender a complexidade das drogas, já que como vimos o ser é pleno de liberdade e a 

escolha é inerente a realidade humana, mesmo que esta seja feita de forma inautêntica. 
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O PROBLEMA DO PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL A PARTIR DA ABORDAGEM DO 

SER-PARA-OUTRO EM SARTRE. 

Ricardo Ruthes  

Resumo: 
Este trabalho apresenta uma possibilidade de interpretação, a partir da filosofia de Sartre, para a ocorrência de 

preconceitos étnico-raciais entre indivìduos. Na terceira parte de sua obra ‗O Ser e o nada‘ o filñsofo francês 

apresenta a problemática referente ao Ser-Para-Outro, na qual é discutida a relação do Ser-Para-Si quando este é 

colocado frente ao outro, tornando-se Ser-Para-Si-Para-Outro, tal relação é fundada a partir do olhar do outro sobre 

mim que, ao mesmo tempo, ratifica minha própria existência e dá prova indubitável da existência do outro, como 

sendo uma consciência subjetiva diferente da minha própria. Porém, tal formulação apresenta uma idiossincrasia 

própria, a saber, se trata do ‗conflito‘, pois, ao se relacionar com a consciência do outro, o Para-Si assume atitudes 

que tendem a objetivar ou coisificar a consciência do outro, tornando, assim, a subjetividade do outro um objeto 

pronto e acabado, em outras palavras, transformam o outro de um Para-Si em um Em-Si. O autor apresenta algumas 

relações humanas concretas na qual isso ocorre, distinguindo entre condutas de assimilação e de apropriação, na 

qual se destacam: o amor, o masoquismo, a indiferença, etc. A proposta deste trabalho é inserir o preconceito étnico-

racial como uma das relações humanas concretas na qual o conflito ocorre, pois, quando um Para-Si olha o outro de 

forma a pré-conceber toda sua existência, tomando como base conhecimentos a priori estabelecidos, este está 

objetivando e coisificando o outro, pois, não o toma como uma subjetividade, mas, como um objeto pronto e 

acabado no mundo. Ao contrario da indiferença, na qual o outro deixa de existir em sua subjetividade, para o 

preconceito o outro e sua subjetividade existem, mas, são coisas prontas e acabadas, o que leva generalizações, 

julgamentos e presunções sobre outros indivíduos, povos e etnias.   

Palavras-chave: Preconceito; Ser-Para-Outro; Consciência, Subjetividade. 

Abstract:  

This paper presents a possibility of interpretation, based on the philosophy of Sartre, for the occurrence of ethnic-

racial bias among individuals. In the third part of his work 'Being and Nothingness', the French philosopher presents 

the problematic of the Being-To-Other, in which the relation of Being-To-Self is discussed when it is placed before 

the other, becoming Being-To-Self-To-Other, this relationship is founded on the other's gaze upon me, which at the 

same time ratifies my own existence and gives undoubted proof of the existence of the other, as being a subjective 

consciousness different from my own . However, this formulation has its own idiosyncrasy, that is, it is the 

'conflict', because, in relating to the consciousness of the other, To-Self assumes attitudes that tend to objectify or 

objectify the consciousness of the other, thus making , the subjectivity of the other a ready and finished object, in 

other words, transform the other from a To-Self into an In-Self. The author presents some concrete human relations 

in which this occurs, distinguishing between conducts of assimilation and appropriation, in which stand out: love, 

masochism, indifference, etc. The purpose of this paper is to insert ethnic-racial prejudice as one of the concrete 

human relationships in which conflict occurs, because when one To-Self looks at the other in order to pre-conceive 

all of its existence, based on a priori knowledge , this is objectifying and objectifying the other, because it does not 

take it as a subjectivity, but as an object ready and finished in the world. Contrary to indifference, in which the other 

ceases to exist in his subjectivity, to prejudice the other and his subjectivity exist, but are things ready and finished, 

which leads to generalizations, judgments, and assumptions about other individuals, peoples, and ethnicities 

Keywords: Prejudice; Being-To-Other; Consciousness; Subjectivity. 
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Introdução  

 

A análise que aqui se seguirá, sobre o problema do preconceito étnico-racial a partir do ponto 

de vista existencialista, terá como base a produção intelectual do filósofo francês Jean Paul Sartre, 

mais especificamente através de sua obra intitulada: ‖O ser e o Nada‖, tal escolha se deu pela forma 

clara e direta que a temática do ‗outro‘ é tratada neste texto, porém, saliento que tal escrito tem em 

seu escopo uma construção conceitual muito mais densa que perpassa outras obras fundamentais do 

autor, tais quais: ‗A transcendência do ego‘ e a conferencia ‗O existencialismo é um humanismo‘, de 

forma que, para alcançar o fim almejado, passarei por uma análise mais atenta das construções 

teóricas de Sartre para, enfim, alcançar o problema dos preconceitos étnicos raciais. 

 Pensar a questão dos preconceitos étnicos raciais, aos moldes propostos por Sartre, significa, 

antes de mais nada, entender a concepção de homem, sua relação com o mundo, com o Outro e como 

tais relações forjam sua existência mundana e, ainda, o papel da consciência neste processo. Para 

sanar tais definições o autor buscou no método desenvolvido por Edmund Husserl, a 'fenomenologia', 

o caminho para desenvolver tais respostas. Para que se possa compreender de forma mais clara o 

pensamento de Sartre devemos, então, analisar, nem que superficialmente, o método desenvolvido 

por Husserl. 

 

1. A fenomenologia de Husserl. 

O termo fenômeno, da qual surge o conceito fenomenologia, teve ao longo da história da 

filosofia várias acepções, dependendo do pensador e do período, mas, no geral, este termo designa 

'aquilo que aparece ou se manifesta', enquanto a fenomenologia passa a ser entendida como uma 

descrição daquilo que aparece ou, ainda, a ciência que tem por objetivo ou objeto tal descrição. 

Todavia, foi a partir do final do século XIX que a fenomenologia tomou uma proporção mais 

abrangente, em especial a partir da produção intelectual do filósofo alemão Edmund Husserl (1859-

1938), que tinha em seu propósito apresentar uma alternativa metodológica para a filosofia, 

psicologia e ciências em geral, pois, o autor não via com bons olhos os métodos empregados, por 

exemplo, na psicologia experimental, pois, esta, bem como outras ciências experimentais, parte de 

dados empíricos para daí intuir seus postulados, porém, o filósofo alemão acreditava que a 

instabilidade de tais dados não fornecem o rigor necessário para o desenvolvimento de uma 

investigação filosófica, portanto, se carece de um novo método. 

Por esta razão, Husserl modifica o entendimento existente até o século XIX sobre o conceito 

de fenomenologia e passa a ver esta como um método de investigação, que tem em seu objetivo 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 203 

apreender o fenômeno, isto é a aparição da coisa a consciência de uma maneira rigorosa, nas palavras 

do autor: 

Fenomenologia designa uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas; mas, ao mesmo tempo e acima 

de tudo, fenomenologia designa um método e uma atitude intelectual: a atitude intelectual especificamente 

filosófica, o método especificamente filosófico. (HUSSERL. 2012. p. 44)  

 

Esse método se baseia no pressuposto de que, uma vez que as coisas se apresentam a 

consciência, é possível proceder uma análise desta aparição no sentido de captar a sua essência, ou 

seja, aquilo que a coisa é em si mesma, de forma muito própria a fenomenologia tem a pretensão de ir 

ao encontro das coisas em si mesmas. 

Sendo assim, a fenomenologia, segundo a proposta de Husserl, passa a ser uma ciência das 

essências, ou seja, pretende descrever os modos próprios com os quais fenômeno se apresenta a 

consciência, nesse sentido, se promove uma análise compreensiva da consciência, uma vez que todas 

as vivências (Erlebnis) se dão na e pela a consciência. Por este princípio, somos apresentados a um 

conceito que é fundamental, não apenas para o pensamento de Husserl, mas, para compreender a 

concepção de ser Para-si em Sartre, tal conceito é a 'intencionalidade' da consciência, isso significa 

que 'toda consciência é consciência de alguma coisa', ou seja, todo tempo a consciência está voltada 

para fora de si, está no mundo e é o mundo que a constitui, não que os objetos do mundo estejam 

realmente na consciência, mas, é ela que dá sentido ao objeto, nas palavras de Dartigues: 

[...] O princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre 'consciência de alguma coisa', que ela só é 

consciência estando dirigida a um objeto (sentido de intentio). Por sua vez, o objeto só pode ser definido em 

sua relação à consciência, ele é sempre objeto-para-um-sujeito. [...] Isto não quer dizer que o objeto está 

contido na consciência como que dentro de uma caixa, mas que só tem seu sentido de objeto para uma 

consciência (DARTIGUES. 2013. p. 212)   

 

Mas, se a função da fenomenologia, enquanto método fenomenológico, é promover uma 

ciência que visa encontrar as essências a partir das experiências da consciência que é sempre 

intencional, podemos nos perguntar: Como se executa tal processo de desencobrimento do mundo? 

Husserl responde apresentando, como parte do seu método, a 'redução fenomenológica', na qual, para 

descreve-lo o filósofo faz um empréstimo conceitual do ceticismo pirrônico, ao evocar o conceito de 

'Epoché', no sentido antigo este termo significa suspender os juízos sobre o mundo, afim de evitar 

erros, porém, Husserl o ressignifica, entendendo-o como sendo uma depuração da experiência até 

alcançar apenas o resíduo fenomenológico, ou seja, a essência. Em outras palavras, significa colocar 

entre parênteses todas as significações que temos frente ao mundo, quando estamos apreendendo um 

dado fenômeno, suspendendo, assim, nossa atitude natural frente ao mundo, consistindo em deixar 

provisoriamente todos os preconceitos, teorias, definições, etc. que nós utilizamos para conferir 

sentido as coisas, tal suspensão tem por finalidade permitir a consciência captar o como as coisas são 

em si mesmas, em essência. Tal metodologia não visa negar o mundo externo a consciência, mas, 
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possibilitar uma livre relação entre a consciência e o objeto da consciência, livre da intervenção de 

conceitos prévios que definam a experiência, ou seja, de forma pura e direta. 

A redução fenomenológica (Epoché) traz consigo dois conceitos importantes a serem 

contrastados, por serem formas radicalmente diferentes de apreensão do mundo, a saber, são eles: 

transcendente e transcendental, o primeiro designa a percepção cotidiana e habitual que temos das 

coisas do mundo e, por outro lado, o transcendental designa a percepção da consciência em si mesma, 

pois, a pela consciência estar projetada no mundo, para além do sujeito, esta também é percebida e, 

portanto, pode passar pela Epoché. Em outras palavras, o transcendente representa o mundo exterior, 

enquanto o transcendental o mundo interior do sujeito, sendo que destes dois conceitos resultam 

outros dois conceitos, igualmente importantes: noema e noese. O noema seria o aspecto objetivo da 

existência, o mundo transcendente que nos é dado, em oposto, a noese é o aspecto subjetivo da 

vivência, constituído por todos os atos de compreensão que visam apreender o objeto, tais como 

perceber, lembrar, imaginar, etc., nesse sentido a noese pode ser entendida como o mundo 

transcendental.  

Outra decorrência importante do método fenomenológico realizado a partir da redução 

fenomenológica, descrito por Husserl, é que os objetos do mundo se apresentam a nós sob diversas 

perspectivas, por exemplo, ao observar uma mesa há vários lados e ângulos que o observador pode 

percebê-la, além, de variações possíveis devido a momentos diferentes em que se observa o objeto. 

No processo de Epoché deve-se atentar para este fato, pois, o objeto deve ser submetido às diversas 

variações possíveis de perfil no intuito de apreender a essência deste mesmo objeto, ou seja, perceber 

aquilo que permanece inalterado mesmo com as variações, nesse sentido a Epoché seria a maneira de 

depurar o fenômeno, afim de alcançar o objeto em sua total evidência, a este processo o filósofo dá o 

nome de 'variação eidética', este conceito foi cunhado tendo em vista que a fenomenologia se 

pretende a alcançar a essência do objeto, ou seja, seu 'Eidos'.
90

 Com a variação eidética o autor 

viabiliza uma distinção entre o objeto e o noema, sendo este último o conjunto de predicados e dos 

dados fornecidos pela percepção, logo, o objeto é o percebido e o noema o resultado da percepção, 

considerando os dois diferentes. 

Esta análise aqui feita sobre o método desenvolvido por Husserl servirá de base introdutória 

ao pensamento ontológico de Sartre, pois, este autor irá se utilizar desta metodologia para investigar a 

questão do 'ser'. Como a questão dos preconceitos étnicos-raciais está compreendida dentro da relação 

do Ser-Para-Outros, cabe aqui uma análise da ontologia sartreana.  

 

2. A ontologia de Sartre. 

                                                   
90 Do grego Eidos significa essência. 
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Uma vez analisada a concepção que Husserl apresenta para a fenomenologia, que é a base na 

qual Sartre alicerça seu pensamento, podemos começar uma análise da ontologia sartreana para, 

enfim, chegarmos ao problema dos preconceitos étnicos-raciais. De início se deve apontar que a 

análise aqui feita terá como base a obra ‗O ser e o nada‘, na qual estão presentes os preceitos 

ontológicos do autor francês. 

Sartre inicia a obra, acima citada, tecendo elogios ao pensamento moderno por ter tentado, ao 

longo de sua história, superar dualismos correntes a qual lhe foram atribuídos, tais quais: ato e 

potência, interior e exterior, aparência e númeno, etc. Segundo o autor, estes dualismos nada mais 

fazem do que embaralhar a análise do fenômeno tal qual ele nos aparece, neste sentido, a 

fenomenologia husserliana exerce papel fundamental ao propor o retorno às coisas mesmas como elas 

são, ou melhor, a captação do fenômeno tal qual ele se mostra, não necessitando de categorias 

complexas que pouco dizem, sendo assim, ―o ser de um existente é exatamente o que o existente 

aparenta. Assim chegamos à ideia de fenômeno como pode ser encontrada, por exemplo, na 

'fenomenologia' de Husserl" (SARTRE. 1997. p. 16). 

Porém, deve-se ressaltar que, se por um lado, o método fenomenológico encerrou essa série de 

dualismos, também, abriu as portas para um novo dualismo, a saber, entre finito e infinito. Esse 

dualismo surge a partir da redução eidética, proposta por Husserl, que leva o objeto da percepção a 

diversas variações de perfil (Abschattung), a fim de encontrar aqui que permanece em todas as 

variações, ou seja, a essência do objeto, mas, isto pode acarretar a série infinita de aparições do 

mesmo objeto finito. Nas palavras de Sartre: 

O existente, com efeito, não pode se reduzir a uma série finita de manifestações, porque cada uma delas é 

uma relação com um sujeito em perpétua mudança. Mesmo que um objeto se revele através de uma só 

'Abschattung', somente o fato de tratar-se aqui de um sujeito implica a possibilidade de multiplicar os 

pontos de vistas sobre esta 'Abschattung'. É o bastante para multiplicar ao infinito a 'Abschattung' 

considerada (SARTRE. 1997. P.17)  

 

Este novo dualismo, entre finito e infinito, parece não agradar muito o autor francês em sua 

investigação em torno do fenômeno do ser, pois, embora a redução tenha papel importante na busca 

da essência do fenômeno ela, também, abre precedente para o surgimento de outras percepções o que 

leva, novamente, aos problemas causados pelas outras formas de dualismo. Para evitar este retorno 

aos dualismos, que embaralham a análise do fenômeno, Sartre afirma que não necessitamos de uma 

série infinita de aparições de um objeto para sabermos, reflexivamente, que aquele objeto realmente é 

ele mesmo ao aparecer, neste sentido a essência do objeto é o próprio aparecer do objeto, em outras 

palavras, no fenômeno as coisas se dão em si mesmas, de modo absoluto. Sendo assim, ―o fenômeno 

não indica, como se apontasse por trás do seu ombro, um ser verdadeiro que fosse, ele sim, o 

absoluto. O que o fenômeno é, é absolutamente, pois se revela como é. Pode ser estudado e descrito 
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como tal, porque é indicativo de si mesmo" (SARTRE. 1997. p. 16), dessa forma, o fenômeno, para 

Sartre, se reduz a sua aparição. 

Embora o autor francês proponha a superação de vários dualismos, que perfazem a filosofia 

moderna, há uma última dualidade que permanece atrelada ao pensamento do filósofo, a saber, a 

relação entre sujeito-objeto. Esta herança do pensamento cartesiano, firmada a partir da construção do 

cogito, se dá porque Sartre, ao tomar o fenômeno como absoluto, o concebe como ‗relativo-absoluto‘, 

sendo absoluto por ser indicativo de si e ―continua a ser relativo porque o 'aparecer' pressupõe em 

essência alguém a quem aparecer" (SARTRE. 1997. p. 16). Mas, o filósofo, embora recorra a 

dicotomia cartesiana, se detém na facticidade pura do fenômeno, ao contrário de Descartes, não se 

utiliza, de conceitos como substancia, Deus, etc. para elucidar tal relação, mantendo-se no plano da 

imanência, no mundo contingente, na qual os fenômenos se dão. 

Uma vez tomado o fenômeno como relativo-absoluto, Sartre leva sua investigação para outro 

ponto: "se a essência da aparição é um 'aparecer' que não se opõe a nenhum ser, eis um verdadeiro 

problema: o do ser desse aparecer" (SARTRE. 1997. p. 18). Nesse sentido, o filósofo passa a 

interrogar pelo ser do fenômeno, seu ponto de partida será, novamente, a filosofia de Husserl, mais 

precisamente a noção de consciência: 

Toda consciência, mostrou Husserl, é consciência de alguma coisa. Significa que não há consciência que 

não seja posicionamento de um objeto transcendente, ou, se preferirmos, que a consciência não tem 

"conteúdo". [...] O primeiro passo de uma filosofia deve ser, portanto, expulsar as coisas da consciência e 

restabelecer a verdadeira relação entre esta e o mundo, a saber, a consciência é posicional na medida em que 

se transcende para alcançar um objeto, e ela esgota-se nesta posição mesma: tudo quanto há de intenção na 

minha consciência atual está dirigido para o exterior, para a mesa; todas as minhas atividades judicativas ou 

práticas, toda a minha afetividade do momento, transcendemse visam a mesa e nela se absorvem. 

(SARTRE. 1997. P. 22)   

     

Portanto, a análise do ser do fenômeno esboçada pelo filósofo de Paris parte da concepção de 

consciência intencional (consciência é consciência de) de Husserl, dessa forma o que se busca é a 

compreensão de como esta consciência posicional pode captar o aparecer do ser do fenômeno. Porém, 

nesta busca Sartre procura se afastar das concepções do idealismo, que ressalta a prioridade, 

espontaneidade e atividade da consciência e, por outro lado, se afasta do realismo, que vê a 

consciência como passiva e fechada em si mesma frente ao mundo. 

Contra o idealismo, Sartre, irá procurar pelo ser do fenômeno partindo de uma perspectiva 

ontológica, sem submeter a busca, pelo ser do fenômeno, a uma teoria do conhecimento, isso é, a 

primazia do conhecimento, propondo, assim, que a concepção gnosiológica de fenômeno seja 

substituìda por uma concepção ontolñgica, sendo assim, o autor afirma estar ―no plano do ser, não do 

conhecimento; não se trata de mostrar que os fenômenos do sentido interno presumem a existência de 

fenômenos objetivos e espaciais, mas que a consciência implica em seu ser um ser não-consciente e 
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transfenomenal.‖ (SARTRE. 1997. P.34). Nesse sentido, o autor faz uma crìtica a máxima de 

Berkley: esse est percipi, ou seja, ser é ser percebido: 

O que mede o ser da aparição é, com efeito, o fato de que ela aparece. E, tendo limitado a realidade ao 

fenômeno, podemos dizer que o fenômeno é tal como aparece. Por que então não levar a ideia in extremis e 

dizer que o ser da aparição é seu aparecer? Apenas uma maneira de escolher palavras novas para revestir o 

velho esse est percipi de Berkeley. [...] Não parece que a célebre fórmula de Berkeley possa nos satisfazer. 

(SARTRE. 1997. P. 21)   

 

Por outro lado, a concepção realista da consciência, que vê esta como sendo uma coisa no 

mundo, uma coisa entre coisas que sofre passivamente a influência do mundo, não agrada o filósofo, 

isso porque, para ele a consciência, como passividade ou dada, não se fundamenta, como fica claro no 

trecho a seguir: 

[...] o paradoxal não é que haja existências por si, mas sim que só estas existam. Realmente impensável é a 

existência passiva, ou seja, que se perpetue sem ter a força de se produzir ou conservar. Neste ponto de 

vista, nada mais incompreensível que o princípio de inércia. De fato, a consciência "viria" de onde, se 

pudesse "vir" de alguma coisa? Dos limbos do inconsciente ou do fisiológico. Mas, se perguntarmos como 

esses limbos podem existir por sua vez, e de onde tiram sua existência, voltaremos ao conceito de existência 

passiva, ou seja, não poderemos compreender de modo algum como tais dados não-conscientes, que não 

extraem sua existência de si, podem, não obstante, perpetuá-la, e ainda encontrar força para produzir uma 

consciência. (SARTRE. 1997. P.28) 

 

Sendo assim, Sartre parte para sua análise do ser do fenômeno tomando como ponto de partida 

o conceito de intencionalidade da consciência, entendo essa como sempre sendo consciência de algo, 

mas, rejeita as posturas idealistas e realistas sobre a consciência, pois, admite que o ser da consciência 

tem em sua gênese e princípio, um ser distinto de si, que lhe aparece e ela própria é formada por essa 

aparição, sendo esta capaz, também, de se perceber enquanto percebe. Dessa, forma a concepção de 

ser da consciência frente a concepção de ser do fenômeno apresentado pelo autor pode ser posta da 

seguinte forma: 

A consciência é consciência de alguma coisa: significa que a transcendência é estrutura constitutiva da 

consciência, quer dizer, a consciência nasce tendo por objeto um ser que ela não é. Chamamos isso de prova 

ontológica. Sem dúvida, dir-se-á, essa exigência da consciência não prova que ela deva ser satisfeita. [...] 

Dizer que a consciência é consciência de alguma coisa significa que não existe ser para a consciência fora 

dessa necessidade precisa de ser intuição reveladora de alguma coisa, quer dizer, um ser transcendente. Não 

apenas a subjetividade pura, se dada previamente, não lograria se transcender para colocar o objetivo, como 

também uma subjetividade "pura" se esvaneceria. O que se pode chamar propriamente de subjetividade é a 

consciência (de) consciência. Mas é preciso que esta consciência (de ser) consciência se qualifique de 

algum modo, e ela só pode se qualificar como intuição reveladora, caso contrário, nada será. [...] Dizer que 

a consciência é consciência de alguma coisa é dizer que deve se produzir como revelação-revelada de um 

ser que ela não é e que se dá como já existente quando ela o revela. Partimos assim da pura aparência e 

chegamos ao pleno ser. A consciência é um ser cuja existência coloca a essência, e, inversamente, é 

consciência de um ser cuja essência implica a existência, ou seja, cuja aparência exige ser. O ser está em 

toda parte. Por certo, poderíamos aplicar à consciência a definição que Heidegger reserva ao Dasein e dizer 

que é um ser para o qual, em seu próprio ser, está em questão o seu ser, mas seria preciso completá-la mais 

ou menos assim: a consciência é um ser para o qual, em seu próprio ser, está em questão o seu ser enquanto 

este ser implica outro ser que não si mesmo.[...] O ser que a consciência implica é o ser desta mesa, deste 

maço de cigarros, desta lâmpada, do mundo em geral. A consciência exige apenas que o ser do que aparece 

não exista somente enquanto aparece. O ser transfenomenal do que existe para a consciência é, em si 

mesmo, em si.  (SARTRE. 1997. P. 34-35) 
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Dessa forma, o ser do fenômeno é o ser da mesa, da cadeira, etc., ou seja, é o ser que aparece, 

sendo este tal qual aparece a consciência, por outro lado o ser da consciência é radicalmente diferente, 

pois, este necessita do ser do fenômeno para ser, por ser intencional, mas, também, é um ser que, 

embora dependa do fenômeno para ser, pode perceber a si mesma enquanto ser que percebe o 

fenômeno. Aqui podemos perceber uma distinção, que irá perpassar toda a obra ‗O Ser e o Nada‘, 

entre o ser do fenômeno, que é percebido pela consciência, passivo, pronto e acabado, denominado 

pelo autor como Ser-em-si, e, por outro lado, o ser da consciência, que se faz a partir de sua relação 

com o Ser-em-si, denominado pelo autor como Ser-para-si. 

 

3. O Ser Em-si. 

Ao definir o ser do fenômeno como sendo o ser tal qual ele nos aparece, Sartre, o designará 

como Em-si (En-soi), dessa forma, o Em-si pode ser entendido como todo e qualquer objeto que 

aparece a consciência, mas, que é radicalmente distinto da consciência, por ser desprovido de 

consciência, ou seja, é o conjunto de objetos que estão a nossa volta e que aparecem a nossa 

consciência durante toda nossa existência. O conceito dado pelo filósofo francês ao Em-si pode ser 

apresentado da seguinte forma: ―O ser é. O ser é em si. O ser é o que é.‖ (SARTRE. 1997. P. 40), 

sendo assim, o Em-si é o ser que é o que é ou é tal qual aparece ser.  

Ao abrir os olhos o indivíduo perceberá diante de si a enormidade seres desprovidos de 

consciência que o cercam: mesas, cadeiras, aparelhos domésticos, quadros, etc. todos estes objetos 

são, pela definição sartreana, Em-si, pois, carregam em si algumas características, além do 

desprovimento de consciência, que os caracterizam como tal. A primeira destas características é a 

‗opacidade‘ do Em-si, isto é, ele é pronto e acabado, se encerra em si mesmo, ele é dado a percepção 

sem possuir um dentro ou um fora, pois, em si mesmo se esgota suas possibilidades de ser, nas 

palavras de Sartre o Em-si é ‗maciço‘: 

Opacidade que não depende de nossa posição com respeito ao Em-si, no sentido de que seríamos obrigados 

a apreendê-lo ou observá-lo por estarmos "de fora". O ser-Em-si não possui um dentro que se oponha a um 

fora e seja análogo a um juízo, uma lei, uma consciência de si. O Em-si não tem segredo: é maciço. 

(SARTRE. 1997. P. 39) 

 

A segunda característica do Em-si, sendo exatamente o que é, é que ele não mantém nenhum 

tipo de relação consigo nem com a consciência. Sendo plena positividade, esse tipo de ser é uma 

completa adequação a si, sem fissuras, sem brechas, é pleno de ponta a ponta. Do mesmo modo o 

Em-si não comporta atributos tais quais: atividade, passividade, possibilidade, temporalidade, 

potência, pois estes só podem advir através da consciência (Para-si). Nesse sentido o Em-si é fechado 

em si mesmo. Dito de outra forma: 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 209 

Resulta, evidentemente, que o ser está isolado em seu ser e não mantém relação alguma com o que não é. 

Os trânsitos, os vir-a-ser, tudo que permite dizer que o ser não é ainda o que será e já é o que não é, tudo é 

negado por princípio. Porque o ser é ser do devir e, por isso, acha-se para-além do devir. É o que é; isso 

significa que, por si mesmo, sequer poderia não ser o que é; vimos, com efeito, que não implicava nenhuma 

negação. É plena positividade. Desconhece, pois, a alteridade; não se coloca jamais como outro a não ser si 

mesmo; não pode manter relação alguma com o outro. É indefinidamente si mesmo e se esgota em sê-lo. 

(SARTRE. 1997. P. 39) 

 

Sendo o Em-si esta plena positividade maciça, sem possibilidades de ser aquilo que já não 

seja, nunca sendo um outro diferente de si ou, mesmo, se relacionando com o outro, esgotando-se 

sempre em si mesmo, ao Em-si não resta outra possibilidade para além de ser percebido por uma 

consciência. Sartre não almeja nenhuma justificativa maior para o Em-si, tal qual uma natureza ou um 

Deus como seu artificie supremo, ao contrário, o filñsofo toma esta região do ser como sendo ‗aquilo 

que é‘, sem deduzir dele qualquer lei necessária ou coisa do gênero. 

   

4. O Ser Para-si. 

Frente ao Ser-em-si, maciço, positivo, pronto e acabado, se dá outra região do ser, a saber, a 

região responsável por perceber a aparição do Em-si, ou seja, a consciência, denominada por Sartre 

como: o ser Para-si (Pour-soi). O autor, como já foi afirmado neste texto, adota a perspectiva de 

consciência (Para-si) descriminada por Husserl, que a define como pura intencionalidade, ou seja, a 

consciência é sempre consciência de alguma coisa e consciência de si mesma, como consciência de 

alguma coisa. Nesse sentido, o Para-si só é ser (só se constrói) a partir de sua relação com o Em-si, 

que o rodeia, e neste processo passa a ser consciência de si como sendo um Para-si. Dessa forma 

podemos entender a intencionalidade como sendo a marca capital do ser Para-si, porém, cabe 

analisarmos alguns aspetos importantes que estão no bojo do Para-si e serão de grande valia para o 

trabalho que se segue: 

 

4.1. O Nada. 

O Para-si, caracterizado por ser uma consciência intencional, está sempre em relação com 

seres que dela se diferem. Os objetos que estão diante do Para-si, tal qual o texto que se lê nesse 

momento, estão presentes à sua consciência, mas, se encontram separados dela por um abismo 

intransponível. A consciência tem a marca de ao perceber um dado objeto (Em-si) se reconhece como 

não sendo o objeto, bem como, quando se depara com outra consciência percebe que ela se difere 

radicalmente de si própria. Este fato da consciência se formar a partir do percebido, mas, se perceber 

como sendo um ser diferente do percebido é chamado por Sartre de negação interna e externa. 

 A negação externa se funda na relação do Para-si frente ao Em-si, isso porque o objeto se 

constitui em meio às outras coisas que eu represento na consciência da exterioridade e a consciência 
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percebe a ela mesma como não sendo o objeto. Por outro lado, a negação interna se dá diante do 

‗Outro‘, ou seja, uma consciência diferente da minha prñpria, ―porque o outro se constitui como outro 

si-mesmo pela negação de mim-mesmo: o outro não "é" eu‖ (SILVA. 2004. P.186), ou seja, ao me 

deparar com o Outro, a consciência percebe a outra consciência, mas, nega a si mesma, por perceber 

o Outro como diferente de si própria. A negação que o Para-si traz em seu bojo, conforme apresenta 

Sartre, tem por função de demonstrar que o Para-si não pode ser considerado apenas um objeto 

maciço na mundo, um Em-si, pois, sua estrutura própria denota algumas características especiais que 

o diferenciam dos demais objetos. 

Esta negação que o Para-si engendra consigo mesmo gera um dos conceitos fundamentais, 

descritos por Sartre, chamado de ‗nada‘ (Néant), ou ‗não-ser‘, isso porque a prñpria consciência não 

coincide consigo mesma, pois, o Para-si ao constituir a partir do Em-si e do ‗Outro‘, experimenta o 

fato de não ser o produto constitutivo de si mesma, por exemplo, ao me deparar com uma cadeira 

(Em-si) a minha consciência se constitui a partir da cadeira, mas, em simultâneo ela nega a si mesma, 

por reconhecer não ser uma cadeira, dessa forma, todo o modo de ser do Para-si carrega consigo um 

não-ser, um Nada. Nesse sentido, o Para-si carrega em seu cerne o Nada, porém, não como uma 

característica sobreposta ao Para-si, mas, o Nada é ininterruptamente ―nadificado‖ através do modo 

próprio de o Para-si engendrar sua existência. Segundo Sartre: 

O nada não pode nadificar-se a não ser sobre um fundo de ser: se um nada pode existir, não é antes ou 

depois do ser, nem de modo geral, fora do ser, mas no bojo do ser, em seu coração, como um verme. 

(SARTRE. 1997. P. 64)        

 

Conforme Sartre apresenta, o Nada não pode fazer-se a si mesmo, seu surgimento só pode se 

dar no seio do ser, ou mais ainda, em um modo próprio do Para-si engendrar sua existência. A cada 

instante, ao perceber o aparecer de cada objeto Em-si e do aparecer do Outro, o Para-si cria este 

processo de nadificação de si, pela qual o Nada brota do ser. Porém, existem outras experiências 

descritas por Sartre da qual o não-ser vem à tona pelas mãos do ser Para-si, tais quais: atitude 

interrogativa e a destruição. 

Em especial, nesta última, se percebe mais uma característica relevante do ser frente ao Nada, 

a saber, a fragilidade do ser, pois, todo ser carrega em si a possibilidade de não-ser, de deixar de ser, 

nesse sentido, todo ser é frágil. Porém, toda esta fragilidade vem à tona pelas mãos do homem, pois, a 

destruição é um feito essencialmente humano, sendo esta mais uma das formas do Para-si trazer o 

Nada a existência: 

O soldado de artilharia a quem se determina uma meta aponta seu canhão nessa direção, com exclusão de 

todas as outras. Mas ainda assim, isso nada seria se o ser não tivesse sido descoberto como frágil. Que é a 

fragilidade senão certa probabilidade de não-ser para um ser em circunstâncias determinadas? Um ser é 

frágil se traz em seu ser uma possibilidade definida de não-ser. Mas, uma vez mais, a fragilidade chega ao 

ser através do homem, porque a limitação individualizadora a que nos referimos condiciona a fragilidade: 

um ser é frágil, e não todo ser, sempre além de toda destruição possível. Assim, a relação de limitação 
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individualizadora que o homem mantém com um ser, sobre o fundo primeiro de sua relação com o ser, faz 

chegar a esse ser a fragilidade, enquanto aparição de uma possibilidade permanente de não-ser. [...] É assim 

o homem que torna as cidades destrutíveis, precisamente porque as coloca como frágeis e preciosas e toma 

um conjunto de medidas de proteção quanto a elas. Somente por causa dessas medidas é que um sismo ou 

erupção vulcânica podem destruir as cidades ou construções humanas. E o sentido primeiro e a razão final 

da guerra acham-se contidos mesmo na menor das construções humanas. Portanto, é necessário reconhecer 

que a destruição é essencialmente humana e é o homem que destrói suas cidades por meio dos sismos ou 

diretamente, destrói suas embarcações por meio dos ciclones ou diretamente. Ao mesmo tempo, porém, a 

destruição implica uma compreensão pré-judicativa do nada enquanto tal e uma conduta diante do nada. 

Além do que, a destruição, embora chegando ao ser pelo homem, é um fato objetivo e não um pensamento. 

(SARTRE. 1997. P. 49) 

 

Dessa forma a destruição passa a ser uma forma objetiva pela qual o Para-si faz o nada 

emergir do ser, sendo só possível tal feito porque o homem tem uma pré-compreensão do ser como 

tendo por característica a fragilidade e, a partir disto, passa a explorar tal característica, objetivando o 

Nada resultante, demonstrando, assim, a intrínseca relação entre o Nada e o Para-si.  

Desta forma podemos concluir que as relações do Para-si frente ao mundo engendram-se 

sempre tendo em seu bojo o Nada, seja, como nadificação do próprio Para-si com relação ao Em-si e 

ao Outro ou como possibilidade de explorar a fragilidade do ser frente ao não-ser, a consciência 

sempre carrega consigo o Nada. 

 

4.2. Consciência refletida e consciência reflexiva.  

Ao apresentar o Para-si (consciência) como sendo intencional, Sartre procura investigar o 

modo de ser desta consciência, a fim de averiguar suas estruturas internas. Tal investigação traz a luz 

duas faces da consciência: Consciência refletida e reflexiva, porém, deve-se denotar que não se tratam 

de duas consciências dispares habitando o mesmo vivente, mas, sim de modos próprios da 

consciência se fazer no mundo. 

 O primeiro destes modos é chamado de consciência refletida, que é a consciência imediata do 

objeto dado pela percepção. A consciência refletida tem como marca o fato de ser uma consciência 

não-posicional do objeto percebido, ou seja, diante do objeto o Para-si apenas o percebe, sem afirmar 

uma postura própria ou promover reflexão frente a ele, por exemplo, ao fitar uma cadeira o indivíduo 

apenas a percebe, sem exprimir juízo de agrado ou não, sem exercer opinião ou sentimentos, a 

consciência refletida antecede todas estas possibilidades, nela o indivíduo não apresenta 

posicionamento algum sobre o objeto. Por esta razão, a consciência refletida representa o caráter 

espontâneo da consciência. 

  A consciência refletida é condição de possibilidade para a outra face da consciência, a saber, 

a consciência reflexiva, esta ocorre quando o Para-si se posiciona frente ao objeto, tornando-se 

consciência posicional do objeto, isso significa, que o Para-si, no ato de reflexão, passa a emitir juízos 
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e sentimentos frente ao percebido na consciência refletida, processo este denominado ‗reflexão‘. Nas 

palavras do autor: 

[...] a consciência reflexiva posiciona como seu objeto a consciência refletida: no ato da reflexão 

(réflexion), emito juízos sobre a consciência refletida, envergonho-me ou orgulho-me dela, aceito-a ou a 

recuso, etc. A consciência imediata de perceber não me permite julgar, querer, envergonhar-me […] É da 

prñpria natureza da consciência existir ―em cìrculo‖. O que se pode exprimir assim: toda existência 

consciente existe como consciência de existir […] Esta consciência (de) si não deve ser considerada uma 

nova consciência, mas o único modo de existência possível para uma consciência de alguma coisa. Assim 

como um objeto extenso está obrigado a existir segundo as três dimensões, também uma intenção, um 

prazer, uma dor, não poderiam existir exceto como consciência imediata (de) si mesmos (SARTRE. 1997. 

P. 24) 

 

Dessa forma, podemos denotar que estrutura própria da existência do Para-si se dá frente a 

estas duas faces da consciência, uma imediata (refletida) e uma posicional (reflexiva), na qual a 

primeira é condição para a ocorrência da segunda, em outras palavras, ―a consciência não-reflexiva 

torna possível a reflexão: existe um cogito pré-reflexivo que é condição do cogito cartesiano‖ 

(SARTRE. 1997. P.25), tal, cogito pré-reflexivo se dá através da consciência imediata (refletida) do 

objeto. Porém, ao mesmo tempo tal consciência refletida só passa a produzir significação quando 

passa a ser posicional (consciência reflexiva), como no exemplo: ―a consciência não-tética de contar é 

condição mesmo de minha atividade aditiva. Senão, como a adição seria tema unificador de minhas 

consciências? (SARTRE. 1997. P. 25). Por esta razão, Sartre apresenta a estrutura do Para-si como 

sendo sempre circular entre as duas faces da consciência. 

   

5. O ser para-outros. 

Até o momento a análise aqui feita, sobre a ontologia de Sartre, teve como foco o ser Em-si e 

o Para-si, bem como suas estruturas constitutivas e seus modos de existência. A análise se deteve, 

também, apenas nas relações entre estes dois tipos de seres, mas, há uma relação especial que deve 

ser abordada, a saber, a relação de quando um ser Para-si se depara com outra consciência, ou seja, 

com o ‗Outro‘. 

Como já foi analisado, o Para-si se caracteriza pela sua intencionalidade, tal fato leva a 

consciência, ao se deparar com o Em-si, a um processo de negação de si, ao perceber a si como 

diferente do ser percebido que lhe constitui, tal relação pode ser identificada como a nadificação da 

consciência, pois, reconhecendo não-ser o ser percebido o Para-si faz vir a luz o Nada, sendo 

característica do Para-si transportar o Nada em seu bojo. Esse processo ocorre, também, quando o 

Para-si se depara com outra consciência, pois, percebe a si como não sendo a consciência que a ele se 

mostra.  

Contudo, essa constatação original se dá através de uma experiencia inerente a contato com o 

Outro, a saber: ‗o olhar do outro sobre mim‘. O olhar do outro ratifica minha prñpria existência, bem 
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como a do Outro, o olhar do Outro faz eu ter consciência de mim próprio como existente. Diante do 

olhar do Outro o Para-si assume uma nova dimensão: o ser-para-si-para-outros, na qual a 

subjetividade passa a ser uma intersubjetividade, pois, o Outro é responsável pela formação do ‗eu‘, 

bem como, o ‗eu‘ é responsável pelo ‗Outro‘. Nas palavras de Sartre: 

Assim, a intuição genial de Hegel é a de fazer-me dependente do outro em meu ser. Eu sou - diz ele - um 

ser Para-si que só é Para-si por meio do outro. Portanto, o outro me penetra em meu âmago. Não poderia 

colocá-lo em dúvida sem duvidar de mim mesmo, pois "a consciência de si é real somente enquanto 

conhece seu eco (e seu reflexo) no outro" (SARTRE, 1997. P. 308) 

 

Um dos exemplos que Sartre dá, desta forma própria pela qual o Outro penetra no amago do 

Para-si fazendo com que a consciência perceba si própria e ao Outro, é a análise, feita pelo autor 

francês, da ‗vergonha‘. Segundo ele, a vergonha, que por sua vez surge a partir do olhar do Outro, 

leva-nos a certeza de nossa existência, bem como, a existência daquele que da qual nos 

envergonhamos, sendo a experiencia da vergonha nos revela como um ser que existe originalmente 

‗Para-outro‘. Dessa forma, ―a vergonha é, por natureza, reconhecimento. Reconheço que sou como o 

outro me vê‖ (SARTRE. 1997. P. 290). 

Ao lançar mão do exemplo da vergonha Sartre nos mostra como é o olhar do Outro sobre nós 

que nos mostra como nós realmente somos, por esta razão, sentimos vergonha. Ao perceber que o 

Outro me fita, apreendo como é meu corpo e como ele se mostra as outras consciências, apreendo 

meu agir como observável e o modifico para que não me gere constrangimento, por fim, é mediante a 

vergonha que o Para-si se percebe como um ser-para-si-para-outros. De outra forma: 

A vergonha pura não é sentimento de ser tal ou qual objeto repreensível, mas, em geral, de ser um objeto, 

ou seja, de reconhecerme neste ser degradado, dependente e determinado que sou para o outro. A vergonha 

é sentimento de pecado original, não pelo fato de que eu tenha cometido esta ou aquela falta, mas 

simplesmente pelo fato de ter "caído" no mundo, em meio às coisas, e necessitar da mediação do outro para 

ser o que sou. O recato e, em particular, o medo de ser surpreendido em estado de nudez são apenas uma 

especificação simbólica da vergonha original: o corpo simboliza aqui nossa objetidade sem defesa. Vestir-se 

é dissimular sua objetidade, reclamar o direito de ver sem ser visto, ou seja, de ser puro sujeito. Por isso, o 

símbolo bíblico da queda, depois do pecado original, é o fato de que Adão e Eva "conhecem sua nudez". 

(SARTRE. 1997. P. 369) 

   

Embora seja na intersubjetividade que o Para-si passe a se perceber como tal e se torne 

possível a delimitação da existência do Para-si e do Outro, bem como, a apreensão de si como corpo 

disponível para o olhar alheio. Sartre denota nesta relação um problema originário da 

intersubjetividade, a saber: o ‗conflito‘, sendo que, para o autor francês ―O conflito é o sentido 

originário do ser-Para-outro.‖ (SARTRE. 1997. P. 454). 

Para se entender a gênese deste problema, o conflito, deve-se primeiro atentar para o fato que 

quando uma consciência passa a se relacionar com a consciência do Outro, passa-se a assumir 

atitudes que tendem o objetivar ou coisificar a consciência do Outro que está diante do Para-si. Como 

a intencionalidade (transcendência) é a marca principal do Para-si, na relação entre consciências há a 
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constante tentativa de uma consciência tomar a outra como um "objeto", como um ser Em-si, que 

sirva de meios para seus fins, em outras palavras, a consciência transcendente pode ser transcendida 

pela consciência do Outro, tornando-se, assim, objeto para o Outro. 

Sendo assim, o Para-si se percebe como existente em um mundo externo, na qual,  si mesmo é 

exterioridade diante do olhar do Outro, que passa a não ver o Para-si em sua subjetividade própria, 

mas, como um objeto (Em-si) pronto e acabado, tal qual uma mesa ou cadeira. Esse olhar coisificador 

do Outro enclausura a consciência observada, de certa forma alienando-a. Nesse sentido, ―esta mulher 

que vejo andando em minha direção, este homem que passa na rua, esse mendigo que ouço cantar de 

minha janela são objetos para mim, sem a menor dúvida. Assim, é verdade que ao menos uma das 

modalidades da presença do outro a mim é a objetividade‖ (SARTRE. 1997. P. 326).  

Ao ser olhado pelo outro, o Para-si percebe subitamente que pode ter se tornado apenas um 

mero utensilio para possíveis fins daquele que está diante da consciência que observa, é como se o 

olhar do Outro roubasse a capacidade da transcendência do Para-si, tornando, assim, a relação com o 

‗Outro‘ um tipo especifico de relação que beira sempre o conflito, pois, é como se o olhar do Outro 

aparecesse ao Para-si como uma constante ameaça, neste caso seria a própria consciência 

transcendente que estaria ameaçada pelo olhar coisificador do Outro: 

[...] o conjunto utensílio-possibilidade de mim mesmo frente ao utensílio aparece-me como transcendido e 

organizado em mundo pelo outro. Com o olhar do outro, a "situação" me escapa, ou, para usar de expressão 

banal, mas que traduz bem nosso pensamento: já não sou dono da situação. Ou, mais exatamente, continuo 

sendo o dono, mas a situação tem uma dimensão real através da qual me escapa, através da qual inversões 

inesperadas fazem-na ser diferente do modo como me aparece. (SARTRE. 1997. P. 341) 

    

É como se o mundo que se apresenta diante do Para-si perdesse aquela originalidade com a 

qual a consciência o apreendia a partir do momento em que o Outro me vê. Sob o olhar do Outro o 

mundo não é mais o mesmo. Agora o Para-si, antes transcendente, passa a fazer parte da visão de 

mundo de outra consciência; a consciência é levada junto com as outras coisas do mundo ao passar 

―devastador‖ do olhar do Outro. Sartre, na sequência de ‗O ser e o nada‖, apresenta algumas relações 

concretas, originais, do Para-si frente ao Outro, na qual se evidenciam as características fundamentais 

de tal relação. 

Tais relações concretas do Ser-para-outro podem ser divididas em dois grupos dispares: 

condutas de assimilação e condutas de apropriação do Outro. O primeiro tipo de conduta, 

assimilação, se caracteriza pela busca do Para-si ‗perder-se‘ no Outro, abandonando, assim, 

transcendência de sua própria consciência, para que esta passe a se  incorporar ao Outro, um dos 

exemplos deste tipo de relação é o amor, na qual a relação amante-amado é demarcada pela tentativa 

de se neutralizar a transcendência do amante no intuito deste se tornar um absoluto para este Outro, 

ao qual se ama, ou seja, ―no amor, o amante quer ser 'o mundo inteiro' para o amado: significa que se 
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coloca do lado do mundo; é ele que resume e simboliza o mundo, é um isto que encerra todos os 

outros 'istos'; é e aceita ser objeto‖ (SARTRE, 1997, p. 458), em outras palavras, o amante, 

voluntariamente, passa a ser um objeto para o amado, perdendo, com isso, sua própria subjetividade.  

Enquanto nas condutas de assimilação o Para-si tenta negar sua subjetividade, para, assim, 

diluir-se na consciência do outro, nas condutas de apropriação o Para-si tenta ‗coisificar‘ a 

consciência do Outro, bem como dela se apropriar, como um meio para seus devidos fins. Sartre cita 

alguns exemplos desta conduta de apropriação, como a indiferença, na qual o indivíduo passa ter uma 

certa cegueira sobre o Outro, não mais vendo este ser como uma consciência subjetiva, mas, como 

um objeto no mundo ou, ainda mais, se passa a ver o Outro pela função que ele exerce, como se ele 

não fosse nada a mais do que aquele objeto para o desfrute do indivíduo, nas palavras do autor: 

Pratico então uma espécie de solipsismo de fato; os outros são essas formas que passam na rua, esses 

objetos mágicos capazes de agir à distância e sobre os quais posso agir por meio de determinadas condutas. 

Quase não lhes dou atenção; ajo como se estivesse sozinho no mundo; toco de leve "pessoas" como toco de 

leve paredes; evito-as como evito obstáculos; sua liberdade objeto não passa para mim de seu "coeficiente 

de adversidade"; sequer imagino que possam me olhar. Sem dúvida, têm algum conhecimento de mim, mas 

este conhecimento não me atinge: são puras modificações de seu ser, que não passam deles para mim e 

estão contaminadas pelo que denominamos "subjetividade-padecida" ou "subjetividade-objeto", ou seja, 

traduzem o que eles são, não o que eu sou, e consistem no efeito de minha ação sobre eles. Essas "pessoas" 

são funções: o bilheteiro nada mais é que a função de coletar ingressos; o garçom nada mais é que a função 

de servir os fregueses. Partindo-se disso, será possível utilizá-las como for melhor aos meus interesses, caso 

conheça suas "chaves" e essas "palavras-chave" aptas a desencadear seus mecanismos. (SARTRE, 1997, p. 

474) 

 

No exemplo da indiferença fica bem claro o como a relação do Ser Para-Outro pode se tornar 

uma relação de apropriação do Outro, pois, neste caso o Outro perde sua subjetividade para se tornar 

um Em-si, opaco e vazio que tem apenas a função de atender as expectativas momentâneas do 

indivíduo, da mesma forma que uma máquina é um objeto que desenvolve uma atividade o Para-si é 

tomado pela indiferença passa a ser um objeto que desenvolve uma atividade e tem seu valor definido 

pela forma como executa esta atividade, um bom carro é bom a medida que é rápido, da mesma 

forma, um bom garçom é bom a medida que é rápido no atendimento. O filósofo francês apresenta, 

ainda, outros exemplos de conduta de apropriação, como o desejo e o sadismo, mas, estes também 

são demarcados pelas mesmas características da indiferença, ou seja, tomar o outro como objeto para 

uso. 

 

6. Os preconceitos étnicos raciais a partir da relação de Ser Para-outro. 

Até o momento foram investigadas as instancias do Ser apresentadas por Sartre, ainda dentro 

da produção textual do filósofo, porém, tais questões levantadas pelo autor nos dão margem para 

interpretações que vão para além de seus escritos, problemáticas estas que podemos, livremente, 

transportar para outras esferas, para reinterpreta-las de forma que corrobore para a interpretação de 
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problemas emergentes em nossa sociedade. A transposição, que aqui pleiteio, é de introduzir o 

fenômeno do preconceito étnico-racial como uma das condutas concretas de apropriação do Outro, 

embora, Sartre não tenha dedicado as linhas de ‗O ser e o nada‘ para tratar deste problema. 

De início, cabe a construção de um conceito possível de preconceito, a partir da ótica 

sartreana, neste sentido, podemos perceber que um preconceito sempre ocorre na relação de um Para-

si, como consciência intencional, frente ao Outro, consciência distinta do Ser consciente, denotando, 

assim, que os preconceitos se fundam como uma relação concreta de Ser Para-outro. O preconceito, 

como relação concreta do Ser Para-outro, não constrói suas bases em uma intersubjetividade, mas, se 

faz, tendo por princípio norteador, uma conduta de apropriação, na qual o Outro é tomado como um 

objeto pronto e acabado, como um Ser Em-si, da qual se extrai características, funcionalidades, 

máximas, valores, condutas, etc. mesmo sem uma análise deste Outro em sua subjetividade própria 

ou, ainda, mesmo sem ter uma proximidade deste Outro. 

Ao se falar em preconceitos de cunho étnico-racial estamos, então, falando de uma relação do 

Ser Para-outro, sendo este Outro de uma etnia ou raça distinta do Para-si autor da conduta 

preconceituosa, na qual o Outro passa a ser tratado como objeto com características a priori definidas, 

denotando, assim, o não reconhecimento da subjetividade alheia, então, caracterizando uma conduta 

de apropriação. Quando um indivíduo se remete a outro, de etnia ou raça diferente, de forma a defini-

lo por esta etnia ou raça ele, invariavelmente, está cometendo um preconceito, pois, esta atribuído ao 

Outro uma característica não própria da subjetividade do deste, mas, relativa a um certo espectro 

universal, que toma todos os indivíduos daquela etnia ou raça como sendo objetos acabados 

possuidores de tal característica. Por exemplo, ao me referir aos habitantes de uma dada cidade, tal 

qual Curitiba (Paraná-Brasil), como sendo detentores de uma certa característica especifica, no caso 

de Curitiba a característica difundida é que todo curitibano é mal-humorado, estou, necessariamente, 

tomando todos os habitantes daquela cidade como objetos prontos e acabados, por fim como Seres 

Em-si, pois, neste caso, há uma desconsideração completa pela subjetividade inerente de cada Para-si 

que ali habita, como se houvesse um espectro universal, denominado ‗o curitibano‘ e que todas as 

consciências subjetivas fossem permeadas por tal espectro. 

Tal espectro universal é aqui interpretado como um fantasma que carrega consigo o semblante 

de uma unidade virtual que corresponde a universalidade de todos os indivíduos de uma dada raça ou 

etnia e que, de alguma forma, todas as consciências subjetivas daquele grupos são objetos acabados 

devedores deste fantasma, neste sentido, espectros universais fantasmagóricos tomam forma, são eles: 

o curitibano, o nordestino, o carioca, o europeu, o negro, o árabe, etc., as características atribuídas a 

estes espectros passam a ser atribuídas as subjetividades de todos no grupo.  
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Na obra ―O ser e o nada‘, Sartre não faz uma análise dos preconceitos étnico-raciais, mas, ao 

empreender uma análise da temporalidade do Para-si o filósofo aborda a questão da criação de 

unidades virtuais de apreensão do mundo, que podem ser uteis para a construção que aqui se faz, nas 

palavras do autor: 

Esse mundo, presença virtual, objeto provável de minha intenção reflexiva, é o mundo psíquico ou psique. 

Em certo sentido, sua existência é puramente ideal; em outro, esse mundo é, uma vez que é tendo sido, uma 

vez que se revela à consciência: é "minha sombra", é aquilo que se revela quando quero me ver; assim 

como, além disso, pode ser aquilo a partir do qual o Para-si se determina a ser o que tem-de-ser (não irei à 

casa desta ou daquela pessoa "por causa" da antipatia que sinto por ela; decido agir dessa ou daquela 

maneira levando em conta meu amor ou meu ódio; recuso-me a discutir política porque conheço meu 

temperamento irascível e não quero correr o risco de me irritar). Esse mundo fantasma existe como situação 

real do Para-si. (SARTRE, 1997, p. 231) 

 

Neste trecho encontramos a origem do problema dos preconceitos étnico-raciais, entendidos 

como esta relação especifica do Ser Para-outro demarcada pela apropriação do Outro como objeto, tal 

problema se funda quando, este espectro universal, dado como presença virtual ou mundo fantasma, 

que é puramente fruto da intenção reflexiva, passa a existir como situação real do Para-si, ou seja, 

quando um individuo passa a tomar como efetivas e concretas as características atribuídas ao espectro 

universal de um dado grupo ou etnia. No instante em que isso ocorre o individuo passa a agir de 

forma a se apropriar do Outro, daquela raça ou etnia, como objeto no mundo e, portanto, se faz a 

conduta preconceituosa. 

 

Conclusão 

 

Podemos entender, a partir da análise aqui feita, que Sartre investiga o problema do Ser a 

partir do método fenomenológico desenvolvido por Husserl, o que leva o autor a fazer um distinção 

entre o Ser Em-si, que correspondem ao mundo pronto e acabado e o Ser Para-si, que é a consciência 

subjetiva construída a partir do mundo Em-si. Outra instancia do Ser, apresenta pelo filósofo, é o Ser 

Para-outro, que se funda no encontro de duas ou mais consciências subjetivas, tais encontros podem 

fundar o reconhecimento do Eu como não sendo o outro, como também, evidenciam o conflito 

originário com relação ao Outro, tal conflito tem origem no fato de uma consciência tomar o Outro 

como Objeto (utensilio) para devidos fins, renegando, assim, a subjetividade do Outro. 

Essa relação conflituosa com o Outro é evidenciada nas relações concretas com o Outro, 

evidenciadas por Sartre na obra ‗O ser e o nada‘, na qual são distinguidas em condutas de assimilação 

e apropriação do Outro. O intuito último, aqui realizado, foi de introduzir os preconceitos étnico-

raciais como sendo um dos exemplos possíveis de conduta de apropriação, na qual um Para-si atribui 

características ao Outro, com base em um espectro universal, apropriando-se, assim, deste Outro 

como um objeto pronto e acabado. De forma que podemos concluir os preconceitos, de base étnico-
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raciais, para além de simples problemas sociais, tem sua origem na estreita relação de Ser Para-Outro, 

podendo denotar que, como Sartre define, tal relação beira sempre o conflito, logo, a relação concreta, 

aqui descrita, é mais um exemplo que evidencia tal dinâmica. 
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LIBERDADE EM SARTRE E SALANSKIS 

FREEDOM IN SARTRE AND SALANSKIS 

 

Ana Gabriela Colantoni 

 

Resumo: 

Esse trabalho tem como objeto a comparação do conceito de liberdade entre Sartre e Salanskis. A hipótese é 

que ambas as teorias possuem mais semelhanças do que Salanskis afirma. Em seu livro ―Partages du sens‖, 

Salanskis desenvolveu uma teoria ethanalítica que critica autores que sustentam uma liberdade desordenada, 

contingente, que desconsideram as exigências dos territórios dos sentidos que tensionam e modificam nossa 

experiência. Em outras palavras, Salanskis afirma a existência de pressupostos enquanto imperativos que estão 

presentes desde nosso nascimento. Dessa maneira, ele critica alguns filósofos, inclusive Sartre, por acreditar 

que eles não levam em consideração essas exigências. A proposta é mostrar o equívoco de Salanskis. Para isso, 

salientamos alguns aspectos da teoria de Sartre em ―O ser e o nada‖, especialmente no inìcio da ―Quarta 

Parte‖, que são pouco destacados nos trabalhos acadêmicos: Sartre trata de uma liberdade que não é 

imprevisível, que não é leve e que não se desvincula das exigências do mundo e da escolha original de si 

mesmo. Salanskis afirma que a liberdade age, precisamente, na priorização de chamados contraditórios. 

Defendemos então, que isso poderia ser concebido pela teoria sartriana, pois o projeto original que fala Sartre é 

escolhido no presente, rumo a um ser no futuro, diante várias possibilidades. Dessa maneira, o projeto original 

nada mais é do que as prioridades do para-si que são atestadas por suas ações e que desenham a personalidade 

do indivíduo, fora da consciência e de maneira existencial. 

Palavras-chave: Sartre, Salanskis, Liberdade, Exigências, Projeto Original 

 

Abstract: 

This work aims at comparing the concept of freedom between Sartre and Salanskis. The hypothesis is that both 

theories have more similarities than Salanskis claims. In his book "Partages du sens", Salanskis developed an 

ethanalytic theory that criticizes authors who support a disordered, contingent freedom that ignores the 

demands of the territories of the senses that strain and modify our experience. In other words, Salanskis affirms 

the existence of presuppositions as imperatives that have been present since our birth. In this way he criticizes 

some philosophers, including Sartre, for believing that they don't take these demands into account. The 

proposal is to show the misconception of Salanskis. To this end, we highlight some aspects of Sartre's theory in 

"Being and Nothingness", especially at the beginning of "Fourth Part", which ar'not very prominent in 

academic works: Sartre deals with a freedom that isn't unforeseeable, which isn't light and that doesn't 

dissociate from the demands of the world and the original choice of himself. Salanskis states that freedom acts 

precisely in the prioritization of contradictory calls. We argue, then, that this could be conceived by Sartre's 

theory, for the original project that Sartre speaks of is chosen in the present, towards a being in the future, 

facing various possibilities. In this way, the original project is nothing more than the priorities of the para-si 

that are attested by its actions and that draw the personality of the individual, out of consciousness and 

existentially. 

Keywords: Sartre, Salanskis, Freedom, Demands, Original Project 
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Sartre é conhecido como o filósofo da liberdade. Chegou à conclusão de que o homem 

(enquanto consciência) é não-ser, com o intuito de fundamentar a liberdade humana. Enquanto o 

―ser‖ é determinado, pois seu movimento e sua modificação sñ se dá a partir de uma força externa, o 

não-ser é indeterminado, ele se relaciona e age no mundo a partir do vazio de seu ser, rumo ao que ele 

intenciona, ou seja, é livre para escolher e constituir-se. É o caso do homem, uma síntese temporal: o 

home (enquanto consciência, para-si, presente) transcende rumo às coisas (na maneira da presença ao 

em-si ou na maneira da projeção ao ser do futuro), mostra-se através do vivido (passado externo à 

consciência, constituído pelas atitudes, que é resultado de suas escolhas), que é o que fundamenta a 

constituição de sua essência, juntamente ao olhar do outro (outra consciência). O homem é aquele que 

intenciona, ao passo que é aquele que produz o que é intencionado, de tal forma que é responsável 

por esse produto. 

De fato, a teoria de Sartre é importante não só pela questão da liberdade, mas também 

pela questão da responsabilidade: considerar que somos menos determinados do que geralmente 

pensamos que somos nos faz questionar sobre as escolhas que fazemos de nós mesmos diante da 

situação em que nos encontramos. 

A partir disso, vamos defender nesse trabalho que a questão da liberdade atrelada ao peso 

da responsabilidade, em Sartre, não é tão óbvia quanto parece. Para isso, apresentamos a crítica que 

Salanskis faz sobre Sartre, para mostrar que, de fato, os dois não se contradizem tanto quanto é 

possível pensar em um primeiro momento, a respeito da concepção da liberdade. 

No livro Partages du sens, Salanskis afirma se distanciar da concepção sartriana sobre a 

partilha do sentido (SALANSKIS, 2014, p. 34). Contudo, admite que, tanto para ele quanto para 

Sartre, o sentido ou a essência surge a partir da relação fenomênica entre o para-si e o em-si, que é o 

próprio fenômeno. Dessa maneira, a partilha do sentido produz-se pela descrição desse fenômeno. 

Nas palavras de Salanskis, temos que: 

Na ótica existencial-fenomenológica desses dois autores [Sartre e Merleau-Ponty], com efeito, há sentido 

partilhado na medida onde nós partilhamos os modos de visar as entidades, ou as formas intencionais a 

respeito dos noemas. Mas, o visar e a intencionalidade são compreendidos como atribuições da liberdade. A 

razão de ser da fenomenologia, para tais autores, é de devolver o mundo humano para a liberdade do 



ANAIS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE SARTRE – UFSC/FLORIANÓPOLIS – 04 a 06 de Setembro 2018   

       

 

Página 221 

homem, apresentando-o integralmente como o correlato de sua ―liberdade intencional‖ (SALANSKIS, 

2014, p. 34-35, tradução nossa)
91

. 

 

 

 Entretanto, sobre o final desse trecho, não podemos concordar com Salanskis, pois, para 

Sartre, o mundo possui sua existência independentemente da existência da consciência, não sendo, de 

forma alguma, integralmente ―correlato‖ da liberdade intencional do homem. Em outras palavras, 

Sartre não é idealista, ele não concebe que a descrição do mundo somente dependa da consciência. 

Ao contrário, para Sartre, o em-si existe independentemente do para-si. 

 Por outro lado, não significa que Sartre seja realista, pois o significado do mundo também 

não depende somente do em-si. O significado, precisamente a essência, surge necessariamente na 

presença da consciência. Ele é o próprio fenômeno que sñ ocorre na ―relação‖ consciência e objeto. 

 Para fundamentar isso, observemos as palavras de Sartre: ―[…] nossa teoria do fenômeno 

substituiu a realidade da coisa pela objetividade do fenômeno e fundamentou tal objetividade em um 

recurso ao infinito. A realidade desta taça consiste em que ela está aí e não é o que eu sou‖ 

(SARTRE, 2011, p. 17)
92

. E ainda: 

Mas mostramos também, pelo exame da espontaneidade do cogito não reflexivo, que a consciência 

não poderia sair de sua subjetividade se esta lhe fosse previamente dada, nem agir sobre o ser 

transcendente ou suportar sem contradição os elementos de passividade necessários para constituir a 

partir deles um ser transcendente: assim, descartamos a solução idealista do problema (SARTRE, 

2011, p. 36-37)
93

. 

 Em sua concepção, Sartre não admite um mundo constituído a partir da força criativa do 

para-si. Ele também não aceita a consciência como algo previamente dado, independente do mundo, e 

afirma que é exatamente por isso que há possibilidade de atingir um conhecimento não meramente 

subjetivo. E assim, reafirma a máxima do existencialismo: a existência precede a essência. 

  É fato que Sartre critica Kierkegaard, denominado por Sartre de existencialista cristão. 

Ele o critica pelo seu subjetivismo que marca a ―incomensurabilidade entre o real e o saber‖, mas não 

                                                   
91

―Dans l‘optique existentielle-phénoménologique de ces deux auteurs, en effet, il y a sens partagé dans la mesure où nous 

partageons des modes de visée d‘entités, ou des formes intenctionnelles à l‘égard de noèmes. Mais visée et 

intentionnalité son `a comprendre comme des prestations de la liberté. La raison d‘être de la phénoménologie, pour de 

tels auteurs, c‘est de renvoyer le monde humains à la liberté de l‘home, en le présentant intégralement comme le 

corrélat de sa ‗liberté intentionnelle‘‖ (SALANSKIS, 2014, p. 34-35). 
92

―[…] notre théorie du phénoméne a remplacé la réalité de la chose par l‘objectivité du phénomène et qu‘elle a fondé 

celle-ci sur un recours à l‘infini. La réalité de cette tasse, c‘est qu‘elle est là et qu‘elle n‟est pas moi‖ (SARTRE, 1943, 

p. 13). 
93

―Mais nous avons montré aussi, par l‘examen de la spontanéité du cogigo non réflexif, que la conscience ne pouvait 

sortir de sa subjectivité, si celle-ci lui était donnée d‘abbord, et qu‘elle ne povait agir sur l‘être transcendant ni 

comporter sans contradictions les éléments de passivié nécessaires pour pouvoir constituer à partir d‘eux un être 

transcendant: nous avons écarté ainsi la solution idéalise du problème‖ (SARTRE, 1943, p. 30). 
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deixa de destacar a importância do desenvolvimento do existencialismo de Kierkegaard em 

contraposição à teoria heigeliana, pois diz que sua teoria ―pode ser compreendida também como a 

morte do idealismo absoluto: não são as ideias que modificam os homens, não basta conhecer uma 

paixão pela sua causa para suprimi-la, é preciso vivê-la, opor-lhe outras paixões, combatê-la com 

tenacidade, enfim, trabalhar-se‖ (SARTRE, 1987, p. 117). Assim, para Sartre, o existencialismo é 

uma contraposição ao idealismo. 

 Sobre esse aspecto, de que Sartre não seria idealista em discordância com Salanskis, já foi 

amplamente explanado na tese de doutorado intitulada ―A questão do valor em Sartre: sobre o sentido 

do idealismo sartriano‖ (COLANTONI, 2016). Então, após essas breves ressalvas, voltemo-nos para 

o que Salanskis destaca especialmente nesse capítulo do livro: sobre a particularidade da partilha do 

sentido da ethanalyse em contraposição com a análise fenomenológica-existencial. 

 Eu me permito colocar a diferença entre a fenomenologia e a ethanálise de Salanskis nos 

seguintes termos: enquanto que, para a fenomenologia e para a ontologia em geral, o sentido essencial 

das coisas depende da descrição das características das coisas, ou seja, da afirmação que se faz sobre 

as coisas, para a ethanalyse, o sentido ―semancial‖ das coisas depende do elencamento das 

prescrições das coisas. Mesmo existindo diferenças, quero mostrar que essas diferenças não são tão 

grandes, já que posso dizer que a enumeração das prescrições propostas pela ethanálise é também 

uma descrição. Logo, na teoria da verdade, ambos estão do mesmo lado. Inclusive, Salanskis afirma 

que a ethanálise é uma ramificação da fenomenologia (SALANSKIS, 2014, p. 18). 

 Mas, sobre essa particularidade da ethanálise, de que o sentido advém das prescrições a 

partir da imanência das leis, Salanskis denomina de anontologia em contraposição à ontologia 

(SALANSKIS, 2014, p. 30). Retomemos, então, brevemente sua teoria, para que isso possa ser 

melhor compreendido. 

 Primeiramente, precisamos entender a diferença entre palavras extensionais e palavras de 

idealidade. Enquanto as primeiras remetem a exemplares de coisas (como por exemplo a palavra 

―gato‖), as palavras de idealidade possuem uma propriedade que vai além dessa designação de um 

conjunto de coisas com características semelhantes. Essa propriedade das palavras de idealidade é a 

exigência. As palavras de idealidade exigem algo, chamam para algo, prescrevem ou ordenam. Com 

isso, as palavras de idealidade interferem em nossa experiência. 

É o caso da palavra ―amor‖. Para Salankis, o sentido dessa palavra de idealidade – ―amor‖ 

– é atestado através da atitude das pessoas em resposta aos mandamentos do amor, que são 

reconhecidos por um grupo ou por uma coletividade. No caso, mesmo uma atitude de transgressão é 
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capaz de garantir a permanência e a transmissão do significado das ―regras‖ do amor, pois pressupõe 

a existência da obrigação. Para defender isso, ele diz que sem a pressuposição da obrigação, não há 

transgressão. Se as pessoas não considerassem em suas vidas a lei do amor, suas atitudes não seriam 

transgressoras: haveria apenas uma indiferença que não poderia ser chamada de transgressão. Logo, 

transgredir (assim como cumprir) ajuda a transmitir a tradição das regras do amor. 

Salanskis também traz outras definições: a de solicitante e a de ethos. Os solicitantes são 

as palavras de idealidade que possuem um chamado para algum coletivo e os ethos são os 

comportamentos das pessoas em relação a esse chamado. A definição desses conceitos são 

importantes para que Salanskis mostre também a diferença da perspectiva ethanalítica com a 

perspectiva do valor comumente tratado (SALANSKIS, 2014, p. 28-34). Inclusive, a princípio, ele 

diz que essas palavras que exigem algo da experiência e que garantem a partilha do sentido poderiam 

ser associadas com a palavra ―valor‖. Porém, ele abre mão dessa palavra por causa de seu positivismo 

axiológico, como se a palavra valor fosse intimamente relacionada ao bem, o que não condiz com a 

perspectiva ethanalítica (SALANSKIS, 2014, p. 17). 

Além disso, Salanskis apresenta outra diferença de sua perspectiva em relação à palavra 

―valor‖, a respeito da relação de um fim descritivo com as prescrições comportamentais derivadas 

desse fim. Vejamos: 

Uma tal semância determina, ou coloca, isso que se desejou chamar de um valor: um valor local e 

historicamente particular, de algum modo. Mas a linguagem aqui arrisca de ser enganosa. Com efeito, as 

descrições e compreensões em termos de valores, geralmente, consideram o telos do valor como o que é 

dado primeiramente, e cujas prescrições comportamentais derivam em seguida. Em nossa ñtica em 

contraposição, o valor do amor, por exemplo, emana e resulta, ao invés disso, das prescrições da semância: 

é como se estas ―axiomatizassem‖ as apostas ou o valor do amor. A ethanalyse busca apreender a propensão 

deôntica-final da humanidade a partir da imanência das leis as quais esta se refere, na guarda de certos ethos 

respondendo ao chamado originariamente opaco do solicitante.  É a razão para a qual nñs dizemos, mais 

acima, que a introdução ao valor correspondia para nñs a uma forma muito substancial de compreender a 

fixação do sentido (SALANSKIS, 2014, p. 32, tradução nossa)
94

. 

 

 Abro um parênteses apenas para comentar que essa perspectiva vai ao encontro das 

denúncias das falácias naturalistas, por não admitir valores sendo deduzidos de fatos. Ou seja, 

                                                   
94

« Une tel sémance détermine, ou pose, ce que l‘on a envie d‘appeler une valeur : une valeur locale et historiquement 

particulière, en quelque sorte. Mais le langage ici risque d‘être trompeur. En effet, les descriptions et compréhensions 

en termes de valeurs, généralement, considèrent le telos de la valeur comme ce qui est donné d‘abord, et dont les 

prescriptions comportamentales dérivent ensuite. Dans notre optique en revanche, la valeur de l‘amour, par exemple, 

émane et résulte plutôt des prescriptions de la sémance : c‘est comme si celles-ci « axiomatisaient » l‘enjeu ou la 

valeur de l‘amour. L‘ethanalyse cherce à appréhender la propension deñntique-finale de l‘humanité à partir de 

l‘immanence des lois auxquelles celle-ci se référe, dans la garde certains ethos répondant à l‘appel originairement 

opaque du sollicitant. C‘est la raison pour laquelle nous disoons, plus haut, que l‘entrée par la valeur correspondait 

pour nous à une façon trop substantialiste de comprendre la hantise du sens ». 
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prescrições são deduzidas de prescrições e não de descrições. E são justamente as prescrições da 

semância que garantem a partilha do sentido. 

 A partir disso, Salanskis destaca a implicação dessa maneira de concepção para as teorias 

da liberdade e o que é de mais relevante para esse trabalho: a liberdade sñ faz sentido a partir das 

exigências da semância, de suas prescrições. Em outras palavras, não se pode falar em liberdade, sem 

pressupor uma obrigação. De fato, a verdadeira perplexidade da liberdade apontada pelo autor é que 

ela atua na escolha de prioridades quando há conflito de exigências. 

 Dessa maneira, a liberdade está no comportamento, isto é, no ethos, e ela não é 

completamente leve e imprevisìvel: ―A liberdade em uma região do sentido não é então uma 

liberdade absolutamente leve, coincidente com a imprevisibilidade de seu decreto. Já, esse quadro da 

liberdade ofusca alguns de seus defensores‖ (SALANSKIS, 2014, p. 35, tradução nossa)
95

. A partir 

dessa concepção, Salanskis afirma que sua observação sobre a liberdade é diferente das conceituações 

da filosofia contemporânea e direciona a elas sua crìtica: 

Mas importa, para o momento, descrever a visão da ―liberdade perplexa‖ a qual nos habituou a filosofia 

contemporânea, visão completamente diferente. Essa visão é em substância a seguinte: não há lei, nenhuma 

lei desfruta da certeza da posição da ―lei para nñs‖. Para que fosse uma lei, as condições a cumprir seriam 

muito numerosas e cada uma bem impossível. Seria necessário que fosse um texto que prescrevesse alguma 

coisa de forma não ambígua e incontestável. Mas nenhum texto pode isso: cada texto muda de significado 

ao fio de suas leituras, que cada vez surgem em um contexto. Se nunca a significação prescritiva de um 

texto pudera estar estabilizada, restaria que nós não podemos nunca estar certos que ele se endereça a nós. 

Ou o texto é um proferimento em situação, e mesmo que ele venha inegavelmente para nós, ele só é a 

vontade particular de um sujeito comparável a nñs, ele não tem a autoridade ―universal‖ de uma lei. Ou o 

texto é escrito, e ele herda uma ―indireção‖ fundamental, cada um pode também se considerar o destinatário 

que se tem para isenção da demanda que ele carrega. Haveria uma lei, talvez, se houvesse um emissor 

incontestável como tal e, além disso, provido da envergadura ontológica o apresentando de forma capaz de 

chegar a nós com toda certeza e lhe conferindo autoridade: Deus. Mas Deus só é definitivamente um mito 

da razão (SALANSKIS, 2014, p. 36-37, tradução nossa)
96

. 

 Explicitamente, Salanskis diz que não concorda com a visão da perplexidade da liberdade 

da filosofia contemporânea, a qual não aceita nenhuma lei e que considera a liberdade como algo 

indeterminada e leve. 
                                                   
95

« La liberté dans une région du sens n‘est pas une liberté absolument légère, coïncidant avec l‘imprevisible de son fiat. 

Déjà, ce tableau de la liberté offusque certains de ses partisans » (SALANSKIS, 2014, p. 35). 
96

« Mais il importe, pour le moment, de décrire la vision de la « liberté perplexe » à laquelle nous a habitués la 

philosophie contemporaine, vision tout autre. Cette vision est en substance la suivante : il n‘y a pas de loi, aucune loi 

ne jouit de la cetitude de la position de « loi pour nous ». Pour qu‘il y eût une loi, les conditions à remplir seraient 

trop nombreuses et chacune trop impossible. Il faudrait qu‘il y eût un texte qui prescrivît quelque chose de 

impossible. Il faudrait qu‘il y eût un texte qui prescrivît quelque chose de façon inambiguë et incontestable. Mais 

aucun texte ne peut cela : chaque texte change de portée au fil de ses lectures, qui chaque fois surviennent dans un 

contexte. Si jamais la signification prescriptive d‘un texte avait pu être stabilisée, il resterait que nous ne pouvons 

jamais être sûr qu‘il s‘adresse à nous. Soit le texte est une profération en situation, et, bien qu‘il vienne 

indéniablement vers nous, il n‘est que la volonté particulière d‘un sujet comparable à nous, il n‘a pas l‘autorité 

« universalle » d‘une loi. Soit le texte est écrit, et il en hérite une «indirection » fondamentale, chacun peut aussi bien 

s‘en considérer le destinataire que se tenir pour exempt de la demande qu‘il porte. Il y aurait une loi, peut-être, s‘il y 

avait un destinateur incontestable comme tel et, de plus, pourvu de l‘envergure ontologique le rendant capable 

d‘arriver à nous en toute certitude et lui conférant autorité. Dieu. Mais Dieu n‘est définitivement qu‘un mythe de la 

raison ». 
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 Contudo, para Sartre, autor que Salanskis coloca no meio dos filñsofos contemporâneos,   

―o homem encontra-se numa situação organizada, com a qual está engajado‖ (SARTRE, 1987,  p. 17). 

Inclusive, para Sartre, a liberdade também não é indeterminada e nem leve. Ao contrário, através de 

indagações, ele critica os epicuristas que possuem essa visão da liberdade, completamente 

indeterminada, contingente, irracional: 

  

 

Significará então que devemos entender a liberdade como uma série de movimentos abruptos e caprichosos, 

comparáveis ao clinâmen epicurista? Sou livre para querer não importa o que, não importa quando? E, a 

cada instante, quando quero explicar esse ou aquele projeto, devo deparar com a irracionalidade de uma 

escolha livre e contingente? (SARTRE, 2011, p. 558)
97

. 

 

 E também, em outro momento, Sartre fala do peso que possui a liberdade: 

A consequência essencial de nossas observações anteriores é a de que o homem, estando condenado a ser 

livre, carrega nos ombros o peso do mundo inteiro: é responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto 

maneira de ser. [...] a responsabilidade do Para-si é opressiva (SARTRE, 2011d, p. 678)
98

. 

 

 Além disso, Sartre reafirma que a liberdade não é imprevisìvel. Ele fala sobre um projeto 

original, ou melhor, sobre uma escolha que faço de mim mesmo, que é o prñprio valor, uma sìntese 

entre o passado, o presente e o futuro, como significante da vida do indivìduo, de tal modo que as 

deliberações secundárias seguem dessa escolha primeira, de forma coerente: ―Daì resulta que a 

deliberação voluntária é sempre ilusñria. Com efeito, como julgar motivos e mñbeis aos quais 

precisamente confiro seu valor antes de qualquer deliberação e pela escolha que faço de mim 

mesmo?‖ (SARTRE, 2011, p. 556)
99

. 

 Essa escolha primeira, o que Sartre chama de projeto original, assemelha-se 

profundamente ao papel da liberdade de Salanskis, como já mencionado, que é o de decidir diante dos 

conflitos de exigências. 

 Uma escolha sobre determinado valor, de tal modo que isso passe a mover as escolhas 

seguintes, conforme Sartre, sob meu ponto de vista, é precisamente uma escolha diante de vários 

solicitantes (conceito de Salanskis), diante de vários chamados, dos quais decido qual devo priorizar. 

Talvez esse nome ―projeto original‖ não expresse claramente o seu conceito, pois ele nada mais é do 

                                                   
97

« Est-ce à dire qu‘il faille se représenter la liberté comme une série d‘à-coups capricieux et comparables au clinamen 

épicurien ? Suis-je libre de vouloir n‘importe quoi à n‘importe quel moment ? Et dois-je, à chaque instant, lorsque je 

veux expliquer tel ou tel projet recontrer l‘irrationnel d‘un choix libre et contingent ? (SARTRE, 1943, p. 497). 
98

« La conséquence essentielle de nos remarques antérieures, c'est que l'homme, étant condamné à être libre, porte le 

poids du monde tout entier sur ses épaule: il est responsable du monde et de lui-même en tant que manière d'être [...] 

la responsabilité du pour-soi est accablante» (SARTRE, 1943, p. 598). 

99
« De cela résulte que la délibération volontaire est toujours truquée. Comment, en effet, apprécier des motifs et des 

mobiles auxquels précisément je confère leur valeur avant toute délibération et par le choix que je fais de moi-

même ? » (SARTRE, 1943, p. 495). 
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que a projeção para uma finalidade escolhida, ele é a prioridade de minhas escolhas. Minhas atitudes 

como atestação dessa escolha é o que constitui e o que mostra minha essência. 

 Ou seja, há uma espécie de previsibilidade de minhas atitudes (o que podemos chamar de 

personalidade), porque há uma manutenção de coerência: ―A única consideração empìrica do ser-

humano mostra-o como uma unidade organizada de condutas ou ‗comportamentos‘‖(SARTRE, 2011, 

p. 587)
100

. Comportamentos esses que nada mais são do que expressões de decisões diante das 

situações que me chamam para realizar algo. 

 Com isso, Sartre não nega os chamados partilhados sobre nossas experiências particulares 

e que são externas à consciência. Ele percebe isso inclusive, nas mìnimas coisas. Mas, enfaticamente, 

afirma o poder do para-si em escolher agir a partir das exigências do meio, ou seja, Sartre destaca a 

possibilidade e não a necessidade que a consciência tem em atestar, através da experiência, os 

chamados, mesmo quando ela intenciona para negar que tem escolha.  Vejamos: 

O despertador que toca de manhã, remete à possibilidade de ir ao [meu] trabalho, [que é] minha 

possibilidade. Mas captar o chamado do despertador como chamado é levantar-se. Assim, o ato de levantar 

da cama é tranquilizador, porque evita a pergunta: ―Será que o trabalho é minha possibilidade?‖ - e, em 

consequência, não me deixa em condição de captar a possibilidade do quietismo, da recusa ao trabalho e, 

em última instância, da morte e da negação do mundo. Em resumo, na medida em que apreender o sentido 

da campainha do despertador já é ficar de pé a seu chamado, tal apreensão me protege contra a angustiante 

intuição de que sou eu – eu e mais ninguém – quem confere ao despertador seu poder de exigir meu 

despertar (SARTRE, 2011, p. 82)
101

. 

 

 

 E da mesma forma como para Salanskis, o que atesta uma escolha, para Sartre é o 

comportamento, a atitude. Assim, nossa escolha é feita diante da situação, ou seja, das diversas 

exigências que nos permeiam o tempo todo: 

 

Nosso ser está imediatamente ―em situação‖, ou seja, surge no meio dessas atividades e se conhece 

primeiramente na medida em que nelas se reflete. Descobrimo-nos, pois, em um mundo povoado de 

exigências, no seio de projetos ―em curso de realização‖: escrevo, vou fumar, tenho encontro com Pedro 

esta noite, não devo esquecer de responder a Simão, não tenho direito de esconder a verdade de Cláudio por 

mais tempo. Todas essas pequenas esperas passivas pelo real, todos esses valores banais e cotidianos tiram 

seu sentido, na verdade, de um projeto inicial meu, espécie de eleição que faço de mim mesmo no mundo 

(SARTRE, 2011, p. 83-84)
102

. 

 

                                                   
100

« La seule considération empirique de l‘être humain le montre comme une unité organisée de conduites ou de 

‗comportaments‘ » (SARTRE, 1943, p. 521) ». 
101

« Le réveil qui sonne le matin renvoie à la possibilité d‘aller à mon travail que est ma possibilité. Mais saisir l‘appel du 

réveil comme appel, c‘est se lever. L‘acte même de se lever est donc rassurant, car il élude la question : ‗Est-ce que le 

travail est ma possibilité ?‘ et par conséquent il ne me met pas en mesure de saisir la possibilité du quiétisme, du refus 

de travail et finalement du refus du monde et de la mort. En un mot, dans la mesure où saisir le sens de la sonnerie, 

c‘est être déjà debout à son appel, cette saisie me garantit contre l‘intuition angoissante que c‘est moi qui confère au 

réveil son exigence : moi et moi seul » (SARTRE, 1943, p. 72-73). 
102

« Mais notre être est immédiatement « en situation », c‘est-à-dire qu‘il surgit dans des entreprises et se connaît d‘abord 

en tant qu‘il se reflète sur ces entreprises. Nous nos découvrons donc dans un monde peuplé d‘exigences, au sein de 

projets ‗en cours de réalisation‘ : j‘écris, je vais fumer, j‘ais redez-vous ce soir avec Pierre, il ne faut pas que j‘oublie 

de répondre à Simon, j‘ai pas le droit de cacher plus longtemps la vérité à Claude. Toutes ces menues attentes passives 

du réel, toutes ces valeurs banales et quotidiennes tirent leur sens, à vrai dire, d‘un premier projet de moi-même  qui 

est comme mon choix de moi-même dans le monde »(SARTRE, 1943, p. 74). 
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 As mìnimas escolhas retiram seu sentido do projeto original, isso significa que elas são 

deduzidas dele, são subordinadas, são coerentes. Não significa que o para-si não é livre, pois ele é 

livre para escolher o projeto original. Mas entender essa subordinação das escolhas secundárias em 

relação ao projeto original é importante para compreender que não há uma desordem total das 

escolhas. É a ideia escolhida que dá sentido para motivos (condições subjetivas) e mñbeis (condições 

subjetivas) na realização das ações. 

 Para Sartre, a vontade, que é uma forma de manifestação da consciência, é sñ anunciadora 

da decisão que já foi tomada (SARTRE, 1943, p. 495). Um dos exemplos que Sartre usa para explicar 

isso é o de uma trilha que ele teria feito com os amigos. De repente, ele sente sua fadiga de forma 

bem penosa, até que ele desiste de continuar o trajeto antes dos outros. Os outros possivelmente irão o 

reprovar, considerando sua liberdade, pensando que ele poderia ter resistido à fadiga e esperado o 

momento prñprio previsto para o descanso, assim como os demais amigos, já que todos estavam nas 

mesmas condições de preparo fìsico. Entretanto, Sartre diz que, para a ação ser considerada livre 

realmente na prática, a possibilidade do exercìcio de outra atitude tem que existir, sem que aquele que 

exerce a escolha tenha que pagar um preço muito alto. Para que ele vencesse a fadiga, ele teria que 

modificar radicalmente seu ―ser-no-mundo‖, que é, na verdade, sua escolha primeira rumo a um ―ser 

fracassado‖. Então ele questiona se, de fato, haveria outra possibilidade que poderia ser concretizada 

(SARTRE, 2011, p. 560). Eu compreendo que, no exemplo dado, ele refere-se ao sentimento de 

covardia que pode não ser precisamente e simplesmente seu projeto original, mas que é consequência 

da escolha de seu projeto original, que é aquilo sobre o qual sua escolha é prioritária. Pois é dele que 

todas as outras escolhas são deduzidas, sem desconsiderar os chamados, ou melhor, as exigências do 

mundo. 

 Logo, podemos dizer que o ato momentâneo é considerado livre, não porque ele é 

imprevisìvel, mas principalmente porque ele está vinculado com a escolha primeira, no sentido de 

prioritária. Essa escolha primeira é justamente aquela o homem faz de si mesmo. 

 Outro aspecto de semelhança entre os dois filñsofos está em relação à superação de uma 

exigência enquanto possibilidade de manutenção de seu sentido. Para Salanskis, conforme 

mencionamos anteriormente, a contestação de uma lei é uma forma de transmitì-la, pois a transmissão 

deixa de existir (pode ser invalidada) somente pela indiferença. Também Sartre, ao falar sobre os 

valores recebidos pela infância, diz que a superação é também uma forma de conservação. Vejamos 

em suas palavras: 

 

Neste nìvel também [encontram-se] os traços que deixaram nossas primeiras revoltas, nossas tentativas 

desesperadas para superar uma realidade que sufoca, e os desvios, as torções que disto resultam. Superar 

tudo isso é também conservá-lo: pensaremos com estes desvios originais, agiremos com estes gestos 
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aprendidos e que queremos recusar. […] Assim, pode-se dizer ao mesmo tempo que superamos sem cessar a 

nossa classe e que, por esta superação mesma, nossa realidade de classe se manifesta (SARTRE, 1987, p. 

156). 

 

 Com isso, podemos perceber que a distinção entre Sartre e Salanskis não é tão grande 

quando Salanskis menciona. 

 Pudemos mostrar que a questão da liberdade do homem, intimamente relacionada à 

responsabilidade, em Sartre, não é uma constatação de uma liberdade leviana. Inclusive, a lñgica de 

decisão de Sartre possui uma lñgica bem rigorosa, pois, para Sartre, além de considerar as exigências 

(muitas vezes contraditñrias) do mundo, o filñsofo ainda considera um projeto original para cada 

homem, através do qual muitas de suas escolhas secundárias são ―deduzidas‖. É esse projeto que 

ilumina as escolhas a ele vinculadas e que não é nada mais do que a escolha sobre quais são suas 

prioridades últimas diante de semâncias distintas. Essas prioridades não estão colocadas a priori, a 

partir de uma religião, do conceito de alma, de um Deus cristão, ou a partir de um nexo causal em 

relação ao seu passado. Ao contrário, essas prioridades são constituìdas existencialmente, através da 

projeção do homem para o futuro diante da situação, das exigências presentes no mundo e nas 

relações, diante das diversas possibilidades, no exercìcio que homem tem de ser o legislador de si 

mesmo. 
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A NATURALIZAÇÃO DE NARRATIVAS FICCIONAIS E O "SER" DOS SUJEITOS 

Virgínia Lima dos Santos Levy; Javier Ignacio Vernal  

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a relação entre os processos de constituição de subjetividade e os 

processos de distinção de grupos sociais, isto é, processos de estabelecimento de relações do tipo "nós" x "eles". 

Para isto, foi realizada uma análise comparativa entre a concepção de sujeito de Sartre, o conceito de "necessidades 

subjetivas" de Ortega y Gasset e a concepção de humanidade de Yuval Harari. Considerando que o "ser" do sujeito 

não seja dado a priori, mas esteja em constante produção/totalização a partir da interface sujeito/mundo, mesmo as 

atividades vistas como necessidades biológicas básicas, como a alimentação ou a busca por abrigo, por exemplo, 

não são determinadas por alguma estrutura ou sistema interno compartilhado por todos os seres humanos, mas 

mediadas por uma subjetividade que, por sua vez, não existe desconectada do mundo, mas em relação a ele, 

portanto, afetando-se mutuamente. Muitas distinções que se creem ou se acreditaram ser naturais, têm sua origem 

em convenções sociais. Compreendemos, portanto, que a habilidade de criar sentidos, crer em narrativas ficcionais e 

de se guiar frente a elas é algo fundamental não apenas para a compreensão do psiquismo de sujeitos isolados, mas 

para a compreensão do modo como grupos humanos se organizam, escolhem (ou reprovam) condutas e forjam (ou 

rechaçam) normas sociais, questionando o valor e mesmo a humanidade daqueles que destoam do padrão 

estabelecido. 

Palavras-chave: narrativas ficcionais, constituição do sujeito, subjetividade 

Abstract: This paper aims to reflect on the relationship between the processes of subjectivity and the processes of 

distinguishing social groups, that is, processes of establishing relations of the type "we" x "them". For this, a 

comparative analysis was carried out between Sartre's subject conception, Ortega y Gasset's concept of "subjective 

needs" and Yuval Harari's conception of humanity. Considering that the "being" of the subject is not given a priori, 

but is in constant production / totalization from the subject / world interface, even the activities seen as basic 

biological needs, such as food or the search for shelter, are not determined by some internal structure or system 

shared by all human beings, but mediated by a subjectivity which, in turn, does not exist disconnected from the 

world, but in relation to it, therefore, affecting each other. Many distinctions that are believed or that were believed 

to be natural have their origin in social conventions. We understand, therefore, that the ability to create meaning, to 

believe in fictional narratives, and to guide oneself in front of them is fundamental not only for the understanding of 

the psyche of isolated subjects, but for understanding how human groups organize themselves, how they choose (or 

reprove) conduct and forge (or reject) social norms, questioning the value and even the humanity of those who 

disagree with the established standard. 

 

Keywords: fictional narratives, constitution of the subject, subjectivity 
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Introdução  

 

Diante do mundo, alguns questionamentos podem parecer tolos, já superados, pois os 

conceitos e definições envolvidos são considerados universais, lógicos, imutáveis no tempo e no 

espaço. Quando nos aprofundamos neles, no entanto, surpreendemo-nos com a constatação de que 

frequentemente aquilo que consideramos factual, objetivo, ou natural, tem muito de convenção e de 

construção social, e, portanto, poderia ser de outra maneira.  

Dentre estes questionamentos, podemos situar a definição do que é e o que não é ser 

"humano". Embora esta possa parecer, à primeira vista, uma distinção óbvia, um enfoque histórico 

nos dá pistas de que este conceito, como vários outros, é construído e reconstruído sucessivamente 

por cada sociedade: em diversos momentos, algumas categorias como "estrangeiro", "mulher", 

negro", "índio", "judeu", "homossexual", foram utilizadas para designar não apenas pessoas que 

tinham em comum algumas características, mas pessoas a quem o status de humano era negado (ou, 

ao menos, sobre o qual se tinha dúvida).  

Uma possibilidade de compreender como estas categorias distintivas se produzem é 

compreender o processo pelo qual alguém se constitui enquanto "sujeito", reportando-se (mesmo 

quando modificando) às peculiaridades dos discursos circulantes e dominantes. Dentro desta 

perspectiva, este trabalho partiu de contribuições de três diferentes autores, buscando aproximações 

no modo como concebem os sujeitos, o modo como eles se constituem, a dialética com o mundo em 

que se inserem, e as dinâmicas sociais e distinções que instituem.  

Para esta análise comparativa, inicialmente, apresentamos, em poucas linhas, a concepção de 

sujeito do filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), o conceito de "necessidades subjetivas" tal 

como compreendido pelo jornalista e filósofo espanhol José Ortega y Gasset (1883 – 1955), e a 

concepção de humanidade do historiador israelense Yuval Harari (1976-). Partimos do modo como se 

posicionam diante da ideia de "essência" humana, para posterior discussão sobre a naturalização de 

categorias de distinção social, convenções tomadas como realidade concreta imutável, que possuem 

consequências diretas sobre a vida e a convivência dos seres humanos.  

Sartre: Conceitos 

Tentar definir as coisas e os seres é tarefa antiga em Filosofia (especialmente em sua 

ramificação denominada "Ontologia"). As tentativas de entender o mundo e a nós mesmos passam, 

muitas vezes, por tentar distinguir as características que são realmente nossas das dos outros e das 
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outras coisas, que nos fazem ser quem ou o que somos: nossa essência. Pode-se pensar, neste sentido, 

que existem características essenciais que nos definem: seremos conforme o que elas nos prescrevam, 

ou seja, a essência precede a existência.  

Em oposição a este pensamento, temos uma corrente filosófica que se convencionou chamar 

de "Existencialismo" por inverter esta lógica. Para os existencialistas, um ser humano não se realiza 

determinado por uma essência prévia, mas constrói essa essência no processo de compreender como 

vem (se) realizando, ou seja, a existência precede a essência (SARTRE, p. 5, 1987a). Dentre outros 

existencialistas, escolhemos retomar conceitos do filósofo francês Jean-Paul Sartre para compreender 

as implicações desta concepção de "essência" no modo como as subjetividades se constituem.  

Ao assumir que a existência precede a essência, Sartre entende que cada ser humano não é, em 

si, passível de definição "porque, de início, não é nada: só posteriormente será alguma coisa e será 

aquilo que fizer de si mesmo" (SARTRE, p. 6, 1987a). Isto implica descartar hipóteses apriorísticas: 

não se pode contar com a solidariedade de um desconhecido com base na ideia de bondade humana, 

pois não há bondade prévia, nem amor, nem talentos ainda não manifestados: "não há possibilidade 

de amor senão a que se manifesta num amor; não há gênio senão aquele que se expressa em obras de 

arte", diz Sartre (1987a, p. 13). Há possibilidades, mas não potências; as qualidades, características do 

sujeito só podem ser consideradas quando de fato acontecem, e não enquanto sentenças prévias que 

vão fatalmente se desenvolver nos sujeitos. O processo de constituição dos sujeitos depende, 

portanto, de sua relação com o mundo, do modo como vai construindo sua visão de si, dos outros e 

das coisas, sua reação a tudo isto, e os sentidos que atribuem aos fatos e comportamentos passados, 

após a ação. 

Sendo as instituições constituídas por sujeitos, também elas, assim como as épocas, 

desenvolvem-se, para Sartre, segundo leis dialéticas, criando situações - conjuntos de "condições 

materiais e psicanalíticas que, em determinada época, definem com precisão um conjunto" (SARTRE, 

p. 31, 1987a). Assim, para compreender os sujeitos e suas relações, é necessário que observemos a 

conjuntura em que um sujeito se insere, em termos macrossociais e microssociais, mas também olhar 

para a singularidade que vai construindo, e que não está dada nem determinada pela conjuntura. Para 

isto, Sartre resgata a proposta de Henri Lefèbvre e propõe um método que não é só regressivo, restrito 

à observação do quadro social em que o sujeito está, às estruturas que os limitam, nem só 

progressivo, restrito ao percurso individual pelo qual um sujeito se estrutura, mas "regressivo e 

progressivo ao mesmo tempo" (SARTRE, 1987b, p. 170), compreendendo a biografia pela época, e a 

época pela biografia. Isto não significa ceder a determinismos sociais, nem a psicologismos, mas 

reconhecer que há um universal (coletivo) que é vivido como particular (singular), e para o qual uma 

resposta é produzida não pelo que é, mas por como é sentido.  
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Não faz sentido, para Sartre, portanto, falarmos em uma "natureza humana" que obrigue o 

sujeito a "ser" X ou Y nem que determine seu ser. O autor foge ao emprego deste termo, preferindo 

falar de "situação" ou mesmo de "condição humana" (termo também utilizado por Hannah Arendt). 

Reconhece, portanto, que existem limitações no mundo concreto, como estruturas sociais rígidas ou 

diferenças corpóreas, mas afirma que estas limitações não ditam o "ser" do sujeito: este parte delas 

para reagir, mas tem um leque de possibilidades de reação, e é na eleição de possibilidades que se 

constitui e ao seu mundo. Deste modo, o sujeito vai, para Sartre, construindo um "projeto de ser", só 

totalizado (e, portanto, enfim imutável) na morte – construção de que raramente se dá conta, 

percebendo-a como possibilidade única e não como possibilidade escolhida dentre um conjunto de 

outras possibilidades, em um estado que Sartre denominou "má-fé". (SARTRE, 1987a). Este processo 

de construção, para Sartre, é algo a que estamos todos condenados: a tarefa de construir (e significar) 

a nós mesmos e a nossas vidas. 

 

Ortega y Gasset: Conceitos  

Outro autor que se aproxima do Existencialismo é o jornalista e filósofo espanhol José Ortega 

y Gasset, que, como Sartre, compreende a vida enquanto tarefa (ou conjunto de tarefas) que não é 

prescrita por circunstâncias que nos são dadas: nascemos e vivemos sob determinadas circunstâncias 

que nos limitam, mas não prescrevem as "tarefas" que vamos escolher desempenhar. Tentando 

compreender as relações entre o ser humano e a técnica, Ortega y Gasset desconstrói a ideia de que a 

técnica seja algo que existe, primordialmente, como resposta para necessidades materiais objetivas, e 

que só posteriormente se desdobra para atender necessidades subjetivas. Se, por um lado, existem 

condições naturalmente necessárias para viver, por outro, o ser humano só as reconhece porque as 

sente subjetivamente como necessidades.  

Como exemplo, ele traz a questão da alimentação. Não há dúvidas de que é necessário 

alimento para a manutenção da vida, e é grande a preocupação com casos em que a recusa por comer 

é tamanha que se investiga ou postula a presença de patologias, como a anorexia. Porém, "o homem 

pode perfeitamente não alimentar-se, como agora mahátma Gandhi" (ORTEGA Y GASSET, 1963, p. 

9). A busca pela sobrevivência, é, portanto, não dada, mas mediada pelos sentidos construídos pelo 

sujeito em sua vivência no mundo. Caso contrário, não seriam possíveis a vida dos faquires, as greves 

de fome, as situações em que certo sentido compartilhado (como a ideia de que uma determinada 

causa é mais importante que a manutenção da própria vida) valida uma conduta que, em outros 

contextos, é condenada como antinatural.  
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Dentro desta perspectiva, "humano" é, para Ortega y Gasset, aquele que vive tecnicamente 

todas as necessidades; não porque compelido a utilizar sua inteligência para sanar necessidades 

instintivas, mas porque se relaciona com o mundo a partir de sua imaginação. É criando sentidos, 

narrativas, para compreender a experiência vivida, que se criam/compreendem/postulam 

necessidades, ou seja, que se forja o projeto de ser a ser realizado. Indica-se, assim, a direção da 

"técnica" (do que e como será criado e executado), que pode ser definida, neste contexto, como o 

meio de engajamento no mundo, abrangendo qualquer ato humano. Analogamente, qualquer ato 

humano (como o de consumir substâncias psicoativas, por exemplo), é técnica escolhida, dentre 

muitas outras, para ser/estar no mundo, para atender às necessidades subjetivas do sujeito-corpo.  

O modo de lidar com a fome, retomando o exemplo anterior, é mediado pelo subjetivo, e a 

resposta pode ser comer isto, comer aquilo, não comer, ou usar droga em vez de usar comida, 

conforme as narrativas ficcionais (sejam mainstream ou outsiders) que se apresentam como válidas 

para o sujeito (ou às quais ele vai atribuindo sentido, significando-as). Esta afirmação pode nos 

parecer descabida, pela tendência a encararmos como naturais concepções sociais com as quais 

estamos acostumados. No entanto, utilizar drogas em vez de comida para lidar com a fome é 

exatamente o que se faz quando se prescrevem medicamentos para o emagrecimento, com a diferença 

de que, neste caso, esta "troca" de técnica e de artefato é incentivada pelo discurso que faz distinção 

social entre magros e não magros, e elege "magro" como condição "natural" que deve ser alcançada.  

Deste modo, o processo de escolha e direcionamento das técnicas (e de escolha de 

necessidades a serem satisfeitas por elas) não fica restrito a uma interioridade psíquica isolada, mas 

responde a uma série de hierarquias e condutas pautadas nas narrativas presentes nos discursos 

circulantes, nas convenções sociais, que se acreditaram (ou que ainda se crê) que sejam mera 

descrição de uma "natureza" do ser humano e do mundo.  

Harari: Conceitos  

De produção muito mais recente que os autores anteriores, o historiador israelense Yuval 

Harari entende, como Ortega Y Gasset, que não é na existência da capacidade intelectual em si, mas 

na possibilidade de criar sentidos para direcioná-la que reside a característica principal que nos faz 

humanos.  

Segundo Harari, a identificação de indivíduos pertencentes ou não a determinado "bando" é 

algo cultural, ou ainda, comportamental, e não natural, fundada em consanguinidade e similaridade 

de espécie – algo que acontece entre humanos, chimpanzés, ou entre babuínos, que possuem uma 

sociedade estratificada, com comportamentos e gestos controlados em um sistema de etiqueta, como 
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descreve a primatologista Barbara Smuts (2003), que teve que se adaptar a ele para ser aceita pelo 

grupo de babuínos que se propôs a pesquisar.  

 Ultrapassada uma determinada quantidade de indivíduos no bando, porém, esta aproximação 

entre humanos e outros animais diminui. No caso, por exemplo, dos chimpanzés, conforme Harari 

(2017, p.46), 151 indivíduos correspondem a uma população grande demais para que os indivíduos 

possam se conhecer e se influenciar diretamente, que é o modo como se unem, enquanto, no caso dos 

humanos, a união pode ser dada por uma crença, que pode ser partilhada por seres que nunca se viram 

e jamais chegarão a se ver. "A diferença real entre nós e os chimpanzés é a cola mítica que une 

grandes indivíduos, famílias e grupos. Essa cola nos tornou os mestres da criação" (HARARI, 2017, 

p.47), e possibilitou que relações do tipo "nós x eles" fossem (e continuem sendo) criadas, destituídas 

e recriadas.  

Assim, a distinção entre animais humanos e não humanos também não está na capacidade de 

negar a realidade, mas de imaginá-la diferente e de compartilhar com outros esta imaginação. O autor 

distingue a mentira da realidade imaginada, lembrando que macacos são capazes de mentir sobre a 

existência de bananas ou leões (HARARI, 2017, p.40), e que são capazes de trocar bananas por 

maçãs, mas que não convencionam que um pedaço de papel com símbolos pode valer 10 bananas, 

nem disseminam que se pode obter uma quantidade ilimitada de bananas após a morte. Isto teria sido, 

pontua, fundamental para a sobrevivência da humanidade: conseguir compartilhar crenças não 

fundadas na realidade concreta (como a presença de rios, montanhas, chuvas), mas na realidade 

imaginada (interpretações e fatos culturais, ficções, constructos sociais), e fazer com que grupos 

grandes cooperassem e se comportassem conforme tais crenças - ou em relação a elas. (HARARI, 

2017, p.46).  

A criação e a adoção dessas narrativas ficcionais circulantes, contudo, não tem apenas efeitos 

benéficos (união, cooperação, inclusão), mas também efeitos prejudiciais (desunião, rivalidades, 

conflitos, exclusão). Um fato histórico, como uma guerra ou a invasão de uma determinada região, 

pode gerar conflitos que vão, em sistema de retroalimentação, aumentando diferenças entre grupos 

que partilham de sistemas de crenças e comportamento diferentes e os torna cada vez mais separados, 

rivais. Alguns círculos viciosos, como no exemplo do racismo, trazido pelo autor, perpetuam-se e 

acentuam diferenças que, com o passar do tempo (e a ascensão do discurso religioso ou do científico), 

tornam-se naturalizadas no discurso, ainda que as distinções biológicas entre diferentes grupos de 

Homo sapiens sejam, na verdade, desprezíveis (HARARI, 2017, p.152). Neste sentido, o preconceito 

contra negros, nascido de um acontecimento histórico ocasional, como pode ser a "necessidade" de 

força de trabalho gratuita, é sustentado por um mito produto da imaginação e transformado em uma 

estrutura social cruel, que, como "a maioria das hierarquias sociopolíticas, carece de base lógica ou 
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biológica" (HARARI, 2017, p.151). Tal mito, por sua vez, é sustentado pelos efeitos das distinções 

sociais, percebidos como dados universais e não enquanto constructos sociais. Com o acesso restrito 

ou proibido à educação e a oportunidades de trabalho, o negro foi compreendido, no período pós-

abolição, como menos inteligente e mais preguiçoso, por si, e não como alguém que tem as 

possibilidades de engajamento no mundo prejudicadas pelas estruturas sociais (pelo quadro histórico 

em que se encontra, diria Sartre).  

A ascensão do Racionalismo e do Positivismo, aos quais nos referimos quando falamos sobre 

as naturalizações contemporâneas, legitima o discurso biopolítico circulante; porém, é importante 

observar, como faz Harari (2017), que nossos conceitos (do mundo ocidental) de "natural" e "não 

natural" não são extraídos da biologia, mas da teologia cristã, para quem natural é o que está "de 

acordo com as intenções de Deus, que criou a natureza" (HARARI, 2017, p.155) com propósitos 

muito específicos para cada ser, coisa e órgão. Nesta concepção, qualquer desvio do que se imagina 

ter sido a intenção de Deus é antinatural e deve ser combatido. O autor frisa, contudo, que, da 

perspectiva biológica, "um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da 

natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição" (HARARI, 

2017, p.155). As narrativas que sustentam a separação convencional entre o "natural" e "não natural", 

deste modo, são apenas ficcionais. Ainda assim, possuem efeitos diretos sobre os modos de vida dos 

sujeitos.  

Considerações Finais: Articulações e Implicações  

Após comparar alguns conceitos dos três autores abordados, é possível perceber que possuem, 

em comum, uma visão de "natureza do ser humano" que contrasta com concepções essencialistas 

positivistas, afinadas a boa parte do que vemos reproduzido no senso comum. Apoiando-nos na 

produção dos três autores, a ideia de que o sujeito humano seja previamente "dado", guiado por 

necessidades básicas e que se diferencie de outros sujeitos por barreiras inatas intransponíveis dá 

lugar à ideia de um sujeito lançado à tarefa de construir-se e ao mundo, constituindo a si, às 

necessidades que atenderá ao projeto de ser que vai desempenhar e sendo mais um dentre outros 

mediadores deste processo para outros.  

Assim, diante de questões humanas que envolvem a crença em matrizes biológicas que 

fundamentem a hierarquia entre diversos sujeitos e/ou grupos, ou em patologias irreversíveis como 

causas de padrões de conduta e valores que causem estranheza, que destoem do padrão naturalizado 

adotado por aqueles que estão em posições que lhes permitem tomar decisões sobre outros, propõe-se 

fugir à atribuição taxativa de qualidades ou estados dos sujeitos. Se cada sujeito empreende um 
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projeto de ser, e se este empreendimento é realizado em relação ao que está disponível no mundo, 

cabe olhar para o mundo para compreender as narrativas ficcionais que estão sendo compartilhadas 

para compreender o modo como os sujeitos estão se constituindo, e entender que diversos modos de 

ser e diversas ficções, diversas narrativas são igualmente "normais" e possíveis.  
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Estes anais do I Colóquio Internacional sobre Sartre estão editados onlline no endereço: 

https://coloquiosartre.wixsite.com/internacional 


