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ABREVIATURA 

ADVERTÊNCIA 

- Como optamos por trabalhar com notas de pé de página, a única 

abreviatura que usamos no corpo do texto é a seguinte; 

SN - O Ser e o Nada 

(Tradução brasileira, conforme 

bibliografia no final desta dissertação) 

- Em virtude da grande variação da grafia de conceitos tais como Para- 

si, Em-si, Para-Outro. Outro, nas obras consultadas e mesmo na obra que serviu de 

base para o nosso trabalho - que ora aparecem com iniciais minúsculas, ora com 

maiúsculas optamos por também não adotar um procedimento único. Certamente, 

os contextos nos quais estes termos serão empregados determinarão quando se 

trata de uma categoria ou de uma locução pronominal, e sua compreensão não ficará 

prejudicada. 



RESUMO 

O que buscamos com este trabalho é elucidar a elaboração que Jean-Paul Sartre 

empreende, em sua obra capital O Ser e o Nada. acerca da questão do Outro. A 

proposta é apresentar uma versão da original equação do tema, engendrada por 

Sartre, mostrando como, a partir de um cogito especifico - cogito elargi posso 

garantir a existência do outro a partir da minha própria existência. Isto é, mostrar 

como. em meu ser, dependo do ser do outro e vice-versa. O nosso projeto se ateve a 

uma leitura exegética da obra em questão, desde as suas formulações iniciais até o 

momento da explicitação deste cogito. 
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ABSTRACT 

In this work, we search to elucidate Jean-Paul Sartre's elaboration, concerning 

the issue of the Other, undertook in his main book UÊtre et le Néant. We aim to 

present a version of the original equation of the author, showing how, begining with 

an especific cogito - cogito elargi - it is possible to assure the existence of the other 

starting from my own existence. Thus, we mean to show how, in my being, I depend 

on the other's being, and vice-versa. Our project relied upon an exegetic approach of 

the viewed work, from its inicial formulation to the moment of the explanation of this 

cogito. 



INTRODUÇÃO 

O TEMA DO OUTRO 



Questão fundamental da reflexão filosófica contemporânea, o "tema do outro", da 

intersubjetividade, encontra em Sartre uma formulação rigorosa e longamente 

desenvolvida. Centro mesmo de sua filosofia existencial, o problema é abordado de 

maneira inovadora, pretendendo superar as elaborações precedentes que, para Sartre, 

não conseguiram escapar do solipsismo, ou da relação de conhecimento, ou de ambos. 

No entanto, o problema do outro não pode ser considerado enquanto uma questão 

básica de toda a história da Filosofia Ocidental. 

Não tem lugar na filosofia grega, para a qual a vida humana é um espelhamento de 

uma ordem maior, da ordem cósmica, que a transcende ao mesmo tempo em que a 

determinaV A reflexão da filosofia clássica está centrada no logos com caráter 

universal, imutável. As exigências da contemplação relegam os acontecimentos 

singulares (e aqui o encontro dos homens) á esfera do contingente, que não se eleva 

da fluidez empírica ao status de essência.^ 

Por outro lado, é bem verdade que a questão da alteridade, se não se faz presente 

no pensamento filosófico grego, já está expressa na sua mitologia e no seu teatro. 

Vernant (1988), ao estudar as diferentes figurações do divino entre os gregos, se 

depara com o problema dos deuses mascarados. Gorgó, Dionisio e Ártemis simbolizam 

três poderes do além, apontam para a experiência do sobrenatural. A hipótese de 

Vernant é a de que, cada um a seu modo, todos se relacionam com a questão da 

alteridade, com uma certa maneira de experienciar o Outro, no mundo grego. 

'Segundo Vernant. "...que haja uma profunda analogia de estrutura, entre o espaço institucional no qual se e.xprime o 
-»smos humano e o espaço físico no qual os milésios projetam o cosmos natural, é o que sugere a comparação de 
certos textos." E ainda, "destas correspondências entre o cosmos natural e a organização do cosmos social, Platão 
mostra-se ainda plenamente consciente no século IV." VERNANT, 1984, p. 91 e93. 

"Ver. a respeito, VAZ, 1963, p. 60-63. 
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Entretanto, o Outro aqui situado não é um outro eu, uma outra subjetividade humana, 

mas sim a representação poético-religiosa do diferente. Um "absolutamente outro" que 

pode ser o caos, a morte, o impensável etc.^ Em suma. uma outra estrutura que se 

coloca como a negação do estabelecido, do vigente'*. Assim Dionísio promove a 

experiência do outro para aquele que se coloca no oposto da embriaguez, da 

desmesura, do delírio do êxtase. Também Ártemis provoca a experiência da estranheza 

na medida em que se apresenta no limiar entre a selvagem caçadora vingativa e a 

jovem donzela destinada à virgindade. Este ponto limítrofe é o da manifestação do 

Outro, do contraste de opostos que vivem, na oposição, uma imbricação do 

originariamente separado. 

É somente com o pensamento de "inspiração cristã" que se apresenta inicialmente a 

problemática do outro na dimensão da vida humana, muito embora ainda não exista 

uma discussão filosoficamente estruturada a respeito da mesma. Na concepção cristã 

de homem, este possui uma intimidade moral e pode agir de acordo com a vontade do 

seu Deus criador, bem como pode pecar. Acrescente-se ainda que o homem foi criado 

á imagem e semelhança de Deus, "um espirito puro e transcendente ao mundo por Ele 

criado" (ENTRALGO, 1988, p. 23), o que confere ao homem uma parcela desta 

qualidade espiritual que lhe permite comunicar-se com o Criador. Por outro lado, na 

mesma medida em que é imagem e semelhança de um ser perfeito e 

'"Mais que 'ei otro', no sentido que para nós tem tal e.xpressão. o problemático na composição do cosmos seria Mo 
otro', 'tò héteron', por oposição a 'o mesmo", tò tautón"..." ENTRALGO. 1988. p. 23. 

"Pode ser que existam forças demoníacas dentro e fora de nós, preparadas para nos destruírem; pode ser que 
acabemos na escuridão, no desespero e no suicídio. E faz parte da dignidade de um homem e de uma mulher olhar de 
frente esta possibilidade: saber, pelo menos, que tal pode acontecer. .As maiores tragédias gregas ensinain-nos 
constantemente essa possibilidade de pesadelo." STEINER, em entrevista para f API.IN, 1990, p. 36. 
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conseqüentemente incapaz de pecar, o homem peca e experimenta, assim, todo o 

mistério do seu ser interior. 

Esse mesmo mistério habita todos os homens, os mesmos que devem seguir a 

doutrina cristã do amor ao próximo. Assim se apresenta, no cotidiano do homem, o 

amor de Deus como amor ao próximo e este próximo surge como que revelado e 

imposto como condição de aceitação da própria verdade revelada. No tocante à 

questão do outro, a originalidade desta visão cristã está na valorização da existência 

histórica em oposição ao "eternismo" da filosofia grega (VAZ. 1963, p, 63). 

A rigor, podemos considerar que é somente a partir de Hegel, "quando o pólo da 

reflexão filosófica [...] se desloca da natureza para a história" (VAZ, 1963, p. 59 - 60), 

que tal temática impõe-se como tarefa obrigatória a um pensar conseqüente. "... A 

existência como história só pode ser refletida pela consciência-de-si, e a consciência- 

de-sise constitui fundamentalmente na relação com o outro."(VAZ, 1963, p. 59). 

No entanto, apesar deste inegável avanço, Hegel não pennite ainda a compreensão 

do outro enquanto sujeito, na medida em que não supera a perspectiva do 

conhecimento. Há uma identidade entre ser e conhecer. O outro é um eu-objeto para 

mim e eu sou um objeto para ele. Não há uma mediação da consciência consigo 

mesma. 

Com Sartre, temos um tratamento original do problema em foco, que se impõe como 

imprescindível para a sua filosofia. No seu Ensaio de ontologia fenomenológica, após 

se ocupar primeiramente do problema do nada {néantf, a partir do qual a consciência é 

^"Toda meditação sartreana se origina de sua intuição da consciência como 'néant"." TROGO, 1984, p. 86. 
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compreendida como sendo esse nada. essa possibilidade de "nadificação", Sartre parte 

para o estudo do ser do para-si (L'étre-pour-soi). 

É a partir desta investigação da realidade humana, que ressalta, dentre outras, a 

questão da presença a si, da facticidade, da liberdade e da temporalidade - sobre o 

pano de fundo da relação entre o Para-si e o Em-si - que vai se impor a problemática da 

existência do outro.® O Para-si não existe isolado em um mundo fechado e sim no 

mundo onde há outros seres do mesmo estatuto que ele; onde há reciprocidade. A 

existência do outro, acontecimento que de maneira iniludivel vivenciamos no nosso 

cotidiano, me propõe a questão do meu ser-para-outro'. 

Em outros termos, após descobrirmos que a realidade humana é para-si, 

permanecendo na "atitude de descrição reflexiva", percebemos outros modos de 

consciência que apontam para uma outra estrutura ontológica diferente. Sem deixar de 

ser para-si, a minha realidade humana comporta um ser que é meu ser sem ser-para- 

mim, meu ser-para-outro (Le pour-autruí).^ 

É a tentativa de descrição desse percurso, que vai do ser até a revelação do ser- 

para-outro, a linha mestra que norteou o nosso trabalho de dissertação. Na medida em 

que o tema proposto contempla um problema especifico da primeira fase da filosofia de 

" "Se almejo descrever de forma c.xaustiva a relação do homem com o ser, é necessário agora abordar o estudo desta 
nova estrutura do meu ser; o Para-outro." S.ARTF^E. O Ser c o .WiJíi. 1097. p. 286. 

"Pois a realidade humana, em um único e mesmo surgimento, deve ser em seu ser Para-si-Para-outro." Ibidem, p. 
286. 

^"'Todo o esforço de Sartre se concentra na descrição do i'.ARA-OlJTRO, passando pelo nada e pelo para-si. H 
certamente, não podemos alcançar este "acontecimento real. o terceiro processo de neantização, que é o para-outro '. 
sem descrever o para-si. e nem o para-si sem intuir o nada: este é o programa de Síuire em O ser e o nada " 
TROGO. 1984, p. 85-86. 



16 

Jean-Paul Sartre, O ser e o nada. obra capital desse existencialismo sartreano 

constituiu a nossa referência quase exclusiva neste trabalho. Dessa maneira, 

respeitamos o mesmo itinerário presente na obra, ressaltando os conceitos e as 

questões mais fundamentais para a compreensão da questão em pauta e para destacar 

a sua relevância. 

Após situar brevemente a problemática em foco no universo do saber filosófico que 

precedeu o nosso autor e que dela se ocupou de maneira mais proeminente, vamos 

acompanhar o desenvolvimento que Sartre confere ao tema e ressaltar a originalidade 

do seu conceito de cogito elargi , a partir do qual acredita superar o solipsismo e a 

perspectiva do conhecimento. 



Capítulo 1 

A Consciência e o Nada 

'Trinta raios convergem para o meio 
mas é o vazio do centro 
que faz avançar o carro. 

Molda-se a argila para fazer vasos, 
mas é do vazio interno 
que depende o seu uso. 

Uma casa é fendida por portas e janelas, 
é ainda o vazio 
que a torna habitàvel. 

O Ser dá possibilidades, 
mas é pelo não ser que as utilizamos." 

TAO TE KING - Lao Tse 
Lisboa: Editorial Estampa. 1977. p. 23 
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1.1 o Ser 

No título mesmo de sua obra O ser e o nada, Sartre estabelece que se trata de um 

ensaio de ontologia pela via da fenomenologia. Logo, impõe-se o tema do ser como 

ponto de partida, o que o leva a considerar inicialmente a dualidade ser/aparecer. Esta, 

a partir da fenomenologia, não teria mais lugar - direito de cidadania - na filosofia. Isto 

é, partindo da idéia de fenômeno, tal como fora elaborada por HusserI e Heidegger, "o 

ser de um existente é exatamente o que ele aparenta" (SN, 1997, p. 16). Assim, se o 

phenomenon não remete ao noumenon e, conseqüentemente, "a essência da aparição 

é um aparecer" (SN, 1997, p. 18), a questão a ser trabalhada de inicio é a do ser do 

próprio fenômeno, do ser do aparecer. 

Assim, se a aparição tem o seu próprio ser, é dele que a ontologia deverá se ocupar 

sem intermediários. E a primeira pergunta que deve ser colocada é se existe uma 

identidade entre o "fenômeno de ser e o ser do fenômeno" (SN, 1997, p. 19). Ora, se o 

objeto que se manifesta não remete ao ser, não possui o ser, não o mascara e nem o 

revela, a única maneira de definir seu modo de ser é afirmando que ele é. O existente, 

na medida em que é fenômeno, "designa-se a si mesmo, e não seu ser" (SN, 1997, p. 

19). Pode-se afirmar, então, que o ser do fenômeno não se limita ao fenômeno de ser, 

escapando, portanto, à condição fenomènica, na mesma medida em que "ultrapassa e 

fundamenta o conhecimento que dele se tem" (SN, 1997, p. 20). 

Sartre rejeita a tese de Berkeley, para o qual "ser é ser percebido", uma vez que ela 

desemboca no idealismo sustentando a subjetividade do sujeito como um ser sólido e 

substancial. Para Sartre, "o ser do conhecimento não pode ser medido pelo 
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conhecimento: escapa ao perclpi" (SN. 1997, p. 21). Por outro lado, também a posição 

de HusserI, segundo o qual "o conhecido remeteria ao conhecimento e este ao ser 

cognoscente enquanto é" (SN, 1997, p. 21), é recusada: "o ser do percipi não se reduz 

ao ser do percipiens" (SN, 1997, p. 30). Aqui, temos de abandonar o terreno do 

conhecimento. Não podemos reduzir a consciência ao conhecimento. "A consciência 

imediata de perceber [...] não conhece minha percepção, não a posiciona" (SN, 1997, p. 

24). Tenho uma consciência que é não-tética. Existe assim um cogito pré-reflexivo todo 

dirigido para fora da própria consciência que, "em sua natureza mais profunda é relação 

a um ser transcendente" (SN, 1997, p. 29). Logo, se, de maneira acertada, os 

fenomenistas reduziram "o objeto à série conexa de suas aparições" (SN, 1997, p. 32), 

não podemos sustentar que o ser transfenomenal da consciência fundamente o ser 

transfenomenal do fenômeno. Esta transfenomenalidade do ser da consciência requer a 

do ser do fenômeno, e sua "prova ontológica" provém do ser pré-reflexivo do percipiens. 

Fica estabelecido então que, se "toda consciência é consciência de alguma coisa" 

(SN, 1997, p. 34), é porque a transcendência é constitutiva da sua estrutura. Assim, ela 

tem por objeto um ser que não é seu ser e Sartre pode concluir que "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" (SN, 1997, p. 35). E afirma também que, se não 

estamos mais na primazia do conhecimento, o ser do que aparece à consciência não se 

limita a existir somente enquanto aparece, isto é, "o ser transfenomenal do que existe 

para a consciência é, em si mesmo, em sf (SN,1997, p. 35). 

Encerrando desta maneira a investigação preliminar de sua obra, Sartre elucida 

provisoriamente o sentido do ser Em-si que se apresentou como radicalmente diferente 
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do ser da consciência. Isto é, a busca do ser revelou duas regiões completamente 

distintas, separadas e incomunicáveis. Cabe agora examiná-las para compreendermos 

as relações que as unem e as remetem à noção de ser em geral. Tal solução não 

deverá recair nem na concepção realista - já que ficou estabelecido que o ser do 

fenômeno não pode agir sobre a consciência - e nem na solução idealista - uma vez 

que o exame do cogito pré-reflexivo revelou que "a consciência não poderia sair de sua 

subjetividade se esta lhe fosse previamente dada" (SN, 1997, p. 37). 

Assim, em resumo, podemos concluir que o ser do fenômeno comporta três 

características fundamentais: "O ser é. O ser ê em si. O ser é o que è" (SN, 1997, p. 

40). Portanto, incriado, o ser ê si-mesmo. Nem atividade nem passividade; além da 

negação e da afirmação. Não sendo relação a si, é em-si. Pleno de si mesmo, opaco a 

si, maciço, isolado, plena positividade e alheio á alteridade, o ser é o que é. 

Isto posto, não è a partir do exame do Em-si que compreenderemos suas relações 

com o ser da consciência, com o Para-si. Para respondermos às questões que dizem 

respeito ao sentido do ser e, mais especificamente, destes dois tipos de seres, impõe- 

se investigar o ser do Para-si, isto é, a realidade humana. 

1.2 A Negação e o Poder Nadificador do Para-Si 

Vimos que se chegou ao núcleo do ser, mas que não foi possível estabelecer uma 

ligação entre as duas regiões descobertas de ser. Para Sartre, isto se deu porque não 

fizera a escolha acertada do caminho a seguir. Propõe então considerar a solução 

encontrada por Descartes, quando este teve de estudar as relações entre corpo e alma. 



Isto é, "não devemos apartar previamente dois termos de uma relação para tentar reuni- 

los em seguida: essa relação é de síntese" (SN, 1997, p. 43) e assim deve ser 

enfrentada. O concreto é totalidade sintética e seria impossível recuperá-lo 

posteriormente a partir de uma soma dos elementos inicialmente abstraídos. 

Fica portanto estabelecido que devemos partir da interrogação da realidade humana 

enquanto uma totalidade homem-no-mundo, iniciando pela descrição mesma das 

condutas humanas que se acredita poderem ser reveladoras, ao mesmo tempo, do 

homem, do mundo e da relação entre ambos.'' 

Dentre as várias condutas que podem ser examinadas, a escolhida é uma conduta 

primeira que, na verdade, já se apresenta neste momento inicial. E a conduta desta 

interrogação mesma; "há uma conduta capaz de me revelar a relação do homem com o 

mundo?" (SN, 1997, p. 44). Esta postura de interrogação já é uma "atitude humana 

dotada de significação" (SN, 1997, p. 44) e, portanto, serve como ponto de partida. O 

que ela pode revelar de imediato? 

Primeiramente, deve ficar claro que toda interrogação pressupõe: 

l'^- o ser que interroga; 

2"- o ser ao qual se interroga. 

Segundo, embora não seja uma relação primitiva do homem com o Ser-em-si, 

implica-a como seu pressuposto fundamental. 

Por fim, ao interrogar um ser sobre seu ser, isto corresponde a uma espera de 

resposta por parte daquele que interroga. E assim, quando se dá a interrogação, fica 

9 "E agora adentremos neste pais, não como meros filósofos que contemplam as coisas à distância, mas como 
autênticos indigenas que examinam de perto os diversos estados do fenômeno," KIERKIKiAARfj. /■.! 
desgraciado, p. 143 in Estúdios estéticos 11. 



admitida por princípio a possibilidade de a resposta ser negativa, tanto quanto de ser 

positiva. Isto implica a aceitação do fato transcendente da nâo-existência. Posso não 

crer na existência objetiva de um não-ser, mas não posso destruir a realidade da 

negação que me é dada pelo próprio ser, "é ele que me revela a negação" (SN, 1997, p. 

45). Portanto, aquele que interroga se coloca em um estado de não-determinação, já 

que ignora de início se a resposta terá caráter afinnativo ou negativo. Desta maneira, "a 

interrogação é uma ponte lançada entre dois não-seres: o não-ser do saber, no homem, 

e a possibilidade de não-ser, no ser transcendente" (SN, 1997, p. 45). 

Sartre afirma então que, se parecia ter chegado ao núcleo do ser, como afirmara 

anteriormente, eis que se encontra rodeado de nada. Surge, assim, um novo 

componente do real que deverá ser pensado doravante: o não-ser 

E este não-ser? Qual a sua origem? Ora, se ficou estabelecido anteriormente que o 

ser-em-si, na medida em que estava para além da afirmação, também estava além da 

negação, não podemos atribuir a ele a capacidade de fornecer respostas negativas. Isto 

é, a experiência não pode ser reveladora do não-ser, restando, portanto, atribuir tal 

capacidade ao sujeito. Assim, este só poderia aparecer a partir de um ato judicativo, 

considerando que é a partir de tal atitude que estabeleço uma comparação entre aquele 

resultado que espero e o que de fato obtenho. Visto desta maneira, a negação nada 

mais seria do que uma qualidade do juízo e, conseqüentemente, o nada teria sua 

origem nesses juízos negativos. 

Para Sartre, tal concepção coloca a negação na condição de "um irreal encerrado 

entre duas realidades plenas" (SN, 1997, p. 47): de um lado, a do ser-em-sí, 

considerado como uma plena positivídade - portanto, incapaz de operar qualquer 



negação de outro, a do juízo enquanto uma plena positividade psíquica, na medida 

em que a negação que pode formular - o juízo negativo - concerne ao ser e não a si 

mesmo. Em suma. a negação não poderia existir por si mesma, já que seria fruto de 

operações psíquicas concretas e "seu esse residiria exatamente no seu percipi' (SN, 

1997, p. 47). Por conseqüência, a existência do nada seria somente nominal, não 

encerrando em si qualquer realidade, já que se limitaria a ser uma "unidade conceituai 

dos juízos negativos" (SN, 1997, p. 47). 

Recapitulando, Sartre considera que, se de início buscava o ser, foi remetido ao 

exame da realidade humana como o lugar de sua manifestação. Daí ter colocado o 

problema da interrogação enquanto uma conduta humana, dentre outras, que seria 

tomada como a primeira a ser examinada nessa busca. Agora, a partir do estudo dessa 

conduta interrogativa, deparou-se com o problema do ser da negação e da sua relação 

com o nada. Fica então a questão; a negação acha-se na origem do nada ou, ao 

contrário, é o nada que dá origem e fundamento á negação? 

Se. por certo, o mundo somente revela os seus não-seres àqueles que esperavam a 

resposta de alguma interrogação, isto não autoriza reduzirmos tais não-seres á pura 

subjetividade do interrogador e nem identificá-los á existência do lecton ou do noema. 

Como ponto de partida, deve ficar claro que a negação não se limita a uma 

qualidade do juízo, na mesma medida em que a interrogação não pressupõe 

necessariamente um juízo interrogative para que possa existir. Tal forma de expressão 

dessa conduta è facultativa. Neste caso, trata-se antes de uma conduta pré-judicativa 

que se dá na relação de ser: posso interrogar com o olhar e, desta forma, me coloco 

frente ao ser de maneira puramente espontânea e não-tética. Logo, a interrogação não 
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pode ser confundida como existindo somente na dimensão do diálogo, já que o ser 

interrogado nào é necessariamente um outro ser humano. Quando interrogamos uma 

coisa, por exemplo, o que dela esperamos não é um juizo, mas sim uma revelação de 

ser a partir da qual podemos emitir um juízo. Assim, se o que se espera é uma 

revelação de ser, temos que estar preparados para a eventualidade de um não-ser. 

Sartre conclui que "minha interrogação encerra por natureza certa compreensão pré- 

judicativa do não-ser" (SN, 1997, p. 48). "É uma relação do ser com o não-ser sobre o 

fundo da relação do ser com o ser" (SN, 1997, p. 48). 

Recorrendo ao exemplo da experiência da destruição - na medida em que esta só 

pode existir para o homem "somada" ã idéia de fragilidade - enquanto uma certa 

probabilidade de não-ser para um ser em certas circunstâncias torna-se evidente que 

"muitas condutas não-judicativas trazem na sua pureza original essa compreensão 

imediata do não-ser sobre o fundo de ser" (SN, 1997, p. 48). Isto é, apreender um certo 

ser como destrutível já é uma forma de nadificação, um "recorte limitative de um ser no 

ser" (SN, 1997, p. 49) em questão: "o ser considerado é isso e, fora disso, nada" (SN, 

1997, p. 49). Também o caso de se identificar um ser como frágil implica aceitar que ele 

mesmo traz em seu próprio ser uma certa possibilidade de não-ser. E mais, o homem 

deve posicionar-se diante dessa possibilidade de não-ser ou positivamente - destruindo 

- ou negativamente - tomando medidas de proteção para que esta possibilidade não se 

concretize e, portanto, operando uma negação do não-ser. Isto demonstra que, em 

última instância, é o próprio homem que destrói: diretamente, como no caso de uma 

guerra, quando é o agente mesmo da destruição, ou indiretamente, como no caso das 

catástrofes naturais - já que somente um homem pode comparar o antes e o depois. 

Mas, por que a destruição compete somente ao homem? Porque ela "implica uma 



compreensão pré-judicativa do nada enquanto tal, e uma conduta diante do nada" (SN, 

1997, p. 49). 

Desta forma, considerando um juízo negativo em si, cabe perguntar se é ele que faz 

aparecer o não-ser no seio do ser ou se ele simplesmente se limita a afirmar uma 

descoberta anterior, dada a partir de uma compreensão pré-judicativa. 

Recorrendo agora à experiência da ausênciapode-se perguntar: se procuro por 

Pedro e ele não está onde considerei que deveria estar, primeiro intuo a sua ausência - 

enquanto uma negação da presença - ou tal negação só se coloca a partir da 

intervenção de um juízo? Segundo Sartre, há aqui uma intuição do NADA. 

Se, por um lado, o bar no qual Pedro deveria estar se apresenta como plenitude de 

ser, deve ficar claro que a percepção de qualquer objeto implica sempre a "constituição 

de uma forma sobre um fundo" (SN, 1997, p. 50). E mais, na medida em que nenhum 

objeto está já designado para se apresentar como forma ou como fundo, tudo. vai 

depender da intencionalidade da consciência que visa a um objeto determinado. Assim, 

organizar certos objetos como fundo para que um outro possa se apresentar como 

fomna é já uma nadificação. Isto é, nadificação de certas formas para que as mesmas 

possam constituir-se como fundo. Em outras palavras, a própria percepção é 

nadificadora por si mesma e tal nadificação se dá diretamente á intuição. Logo, se 

Pedro está ausente, o bar se mantém como fundo e Pedro "se destaca como nada 

sobre o fundo de nadificação" (SN, 1997, p. 50). É isto que Sartre nomeia como uma 

captação intuitiva de dupla nadificação - o nada do fundo que se organiza em função 

de uma forma que não se apresenta, já que Pedro não está. Está ausente. Temos, 

"A conseqüência mais fecunda ligada ao conceito de nada é o conceito de ausência [...] .A ausência é um conceito 
chave no pensamento sartreano." (TROGO, 1984b. p. 93). 
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assim, a nadificação do bar, que se mantém como fundo, e a ausência mesma, como 

nadificação da fonna. 

Esta ausência de Pedro é um "acontecimento real alusivo a este bar" (SN, 1997, p. 

51), na medida em que é a sua presença o que eu esperava e é esta espera que me 

revela sua ausência. Para Sartre, "descobri tal ausência" (SN, 1997, p. 51) e isto é 

completamente diferente se afirmasse também a ausência de qualquer outro indivíduo 

pelo qual não procuro. Neste caso, seria uma simples negação sem fundamento real.^ ' 

Fica certo, então, que não é a partir do juízo de negação que o não-ser pode vir às 

coisas. Pelo contrário, tal juízo é que está sustentado e condicionado pelo não-ser. 

"Fosse tudo plenitude de ser e positividade [...] como seria possível a forma negativa do 

juízo?" (SN, 1997, p. 51). Se admitíssemos a negação como pura categoria do juízo a 

ser desencadeada pelos juízos afirmativos, estaríamos despojando a negação de a 

toda sua função negativa e, no entanto, ela é uma "recusa de existência", por meio da 

qual, primeiramente, o ser é colocado para ser, ato contínuo, "relegado ao nada". Aqui, 

não podemos nos esquecer de que estamos na esfera da consciência, onde negação é 

consciência de negação. A descoberta intuitiva do não se apresenta como consciência 

deste não, e a condição sine qua non para que seja possível dizer não "é que o não-ser 

seja presença perpétua, em nós e fora de nós. É que o nada infeste o ser" (SN, 1997, p. 

52). 

" "Entre mim. Pedro e o café, há uma relação de ser. sem a qual a constituição da ausência é impossível [...] A partir 
do momento em que o encontro é acertado com Pedro, a partir deste momento, nao sou mais que conscience ■ 
espera [...] Ter esperança na chegada de alguém é ter fé. crer na chegada de Pedro. .\ crença é um equilíbrio instável 
entre a certeza absoluta de um lado e a total falta de certeza de outro." TROGO. 1984b. p. 95. 



:7 

Impõe-se agora responder de onde procede este nada"" e qual a primeira conduta 

nadificadora. 

1.3 O Nada 

Retomando todo o percurso, vimos que primeiramente colocou-se a questão do ser 

e daí passou-se a questionar a própria conduta de questionamento - entendida como 

conduta interrogativa. Conclui-se então que, para que seja possível interrogar, há de 

existir a negação. 

A partir desta necessidade da negação, encontramos o Nada como sua origem e 

fundamento. Estabeleceu-se ainda que o Nada não pode ser concebido fora do ser, 

mas que deve ser dado no miolo do Ser. 

Por fim, se o Nada não pode ser produzido pelo ser-em-si. na medida em que este é 

plena positividade, fica a seguinte questão; "se o Nada não pode ser concebido nem 

fora do Ser nem a partir do Ser, e, por outro lado, sendo não-ser, não pode tirar de si a 

força necessária para 'nadificar-se', de onde vem o Nada?" (SN, 1997, p. 64). 

Na medida em que, para nadificar-se, é preciso ser e que o Nada não é, o Nada 

deve ser nadificado. Logo, deve existir um ser com tal propriedade nadificadora, "um ser 

pelo qual o nada venha às coisas" (SN, 1997, p. 65). Tal ser não pode ser passivo 

neste processo - não pode ser indiferente a esta produção, como se recebesse o Nada 

de fora, sem se alterar. Antes, "deve nadificar o Nada em seu Ser" (SN, 1997, p. 65) 

como sua característica ontológica. "O Ser pelo qual o Nada vem ao mundo é um ser 

"O nada é a única possibilidade do ser e é a panir do nada que podemos falar de diferença, de aiteridade, de 
outro." TROGO. 1984b, p. 93. 
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para o qual, em seu ser, está em questão o Nada de seu ser: o ser pelo qual o Nada 

vem ao mundo deve ser seu próprio Nada" (SN, 1997, p. 65). 

Voltando ao exemplo da interrogação, constata-se que o interrogador opera um 

recuo nadificador com relação ao interrogado, já que este pode revelar-se como Nada. 

Há um desgarramento do Ser, uma permanente oscilação entre o Ser e o Nada. Deste 

modo, o Interrogador nadifica o interrogado com relação a si, ao mesmo tempo em que 

se nadifica em relação ao interrogado. Há uma dupla nadificação, uma vez que aquele 

que pergunta degarra-se do Ser. Faz surgir o Nada no mundo ao mesmo tempo que se 

afeta de não-ser. 

Assim, o exame das negatidades - e o exemplo da interrogação ilustrou muito bem 

este tipo de experiência - permite compreender a especificidade da relação realidade 

humana/mundo, exatamente porque, para que a totalidade do ser possa aparecer e ser 

ordenada, é preciso que a negação surja enquanto uma "rubrica categorial" que presida 

tal ordenação, como "momento essencial e primordial dessa aparição" (SN, 1997, p. 

67). 

Agora, Sartre já pode enunciar aqui o que chama de termo inicial do seu estudo: "o 

homem é o ser pelo qual o nada vem ao mundo" (SN, 1997, p. 67). E pergunta: "o que 

deve ser o homem em seu ser para que através dele o nada venha ao ser?" (SN, 1997, 

p. 67). Ou ainda: "como há de ser a realidade humana se o nada vem ao mundo 

através dela?" (SN, 1997, p. 67). 

Ora, se o desgarramento do Ser que se apresenta na experiência da interrogação só 

se torna possível porque, por natureza, a realidade humana é desgarramento de si 

mesma, impõe-se pensar aqui o problema da liberdade, "essa capacidade que a 

realidade humana tem de segregar um nada que a isole" (SN, 1997, p. 68). E certo que 
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"O homem não é primeiro para ser livre depois" (SN, 1997, p. 68). O ser do homem e 

seu ser-livre se confundem. Aqui, a liberdade permite compreender o problema do 

Nada ainda como externo à consciência - ao nível da transcendência e apresentando- 

se num processo temporal - que possibilita ao homem, por exemplo, uma conduta 

interrogativa que "presume que o ser humano primeiro repouse no seio do ser para em 

seguida dele se desgarrar por um recuo nadificador" (SN, 1997, p. 68). Isto significa 

que, para que seja possível a nadificação, impõe-se uma relação da realidade humana 

consigo mesma ao longo de uma operação temporal. 

Passando á explicitação deste "desgarramento das consciências, condição de toda 

negação" (SN, 1997, p. 71), constata-se que é da estrutura mesma da consciência de si 

ser nadificação do seu passado. A liberdade é o ser da consciência, e nela "o ser 

humano é seu próprio passado (bem como seu próprio devir) sob a forma de 

nadificação" (SN, 1997, p. 71). Isto significa que o homem, na medida em que tem 

consciência de seu ser, situa-se frente ao seu passado e seu futuro como os sendo e 

não os sendo ao mesmo tempo. Esta é a experiência da angústia, por meio da qual o 

homem se torna consciente de sua liberdade. "Angústia é o modo de ser da liberdade 

como consciência de ser, é na angústia que a liberdade está em seu ser colocando-se 

a si mesma em questão" (SN, 1997, p. 72). 

Partindo do estabelecido por Kierkegaard, a angústia não deve ser confundida com 

a experiência do medo. Se, no medo, sofro uma ameaça que vem de fora, dos outros 

seres do mundo, na angústia a experiência é interna. "Angústia é angústia diante de 

mim mesmo" (SN, 1997, p. 73). Assim, para Sartre essas duas experiências são 

reciprocamente excludentes, "já que o medo é apreensão irreflexiva do transcendente e 

angústia é apreensão reflexiva de si" (SN, 1997, p. 73). 



Tomando o exemplo da vertigem, verificamos que ela se anuncia pelo sentimento de 

medo. Isto é, tenho medo diante de um precipício na medida em que ele representa um 

perigo. Vejo-me como um ser dentre outros seres e passível de sofrer toda a sorte de 

ameaças de destruição que viriam de fora e que não são postas pelas minhas 

possibilidades. Percebo-me como entregue a um devir transcendente. Para evitar esse 

medo, busco refugiar-me na reflexão, projetando condutas futuras de afastamento 

dessa situação ameaçadora; em outras palavras, nadifico os possíveis transcendentes 

para que surjam meus próprios possíveis. No entanto, se minhas condutas projetadas 

não passam de possibilidades, não alcanço mais do que um devir indeterminado e vivo 

a angústia. Segundo Sartre, se vivo agora a experiência de não ser o que serei depois, 

"no miolo desta relação deslizou um nada" (SN, 1997, p. 75). E esta experiência que 

podemos nomear de angústia ante o futuro: "a consciência de ser seu próprio devir à 

maneira de não sê-lo" (SN, 1997, p. 76). 

Outra experiência pode me revelar uma outra situação de angústia: a angústia ante 

o passado. O indivíduo que decidiu abandonar um mau hábito já antigo vive um debate 

interior quando se aproxima da possibilidade de incorrer novamente naquele 

comportamento que se empenha em evitar. A sua determinação anterior se apresenta à 

sua consciência como negação de um determinismo transcendente e reclama ser 

refeita "ex nihilo e livremente" (SN, 1997, p. 76). 

Assim, a angústia não deve ser compreendida como prova dE liberdade e sim 

enquanto uma estrutura da consciência, uma consciência específica de liberdade. "A 

liberdade que se revela na angústia pode ser caracterizada pela existência do nada que 

se insinue entre os motivos e o ato" (SN, 1997, p. 78). O indivíduo sofre uma obrigação 

perpétua de "refazer o EU que designa o ser livre" (SN, 1997, p. 78). A sua essência 
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está em constante processo e um nada o separa dela. Ele a compreende de maneira 

pré-judicativa como um "havendo sido". E sempre uma compreensão retrospectiva de 

uma natureza construída e captada na contingência. 

Caberia perguntar então se, na medida em que a liberdade é uma estrutura 

constitutiva do homem, a angústia seria um estado permanente da sua afetividade. 

Logo de partida, vê-se que não é assim. A angústia é uma experiência excepcional. No 

plano de uma vivência imediata, da ação, a consciência é irreflexiva e não proporciona 

tal fenômeno. Este surge quando apreendo minha possibilidade reconhecendo-a 

enquanto tal, quando a consciência se vê separada de sua essência ou de seu futuro 

pelo nada. Nada me separa da minha essência e do meu projeto. A minha liberdade é 

uma "possivel destruidora daquilo que sou, no presente e no futuro" (SN, 1997, p. 81) e 

tal apreensão só se dá no plano da reflexão. 

Exemplificando, podemos dizer que a angústia ética não se dá na dimensão da 

moralidade cotidiana. Preciso antes situar-me diante dos valores morais que me são 

dados e fundamentá-los a partir da minha liberdade. E na medida em que esta 

liberdade fundante carece, ela mesma, de fundamento, angustio-me. Portanto, a 

angústia ê mediação porque ê "captação reflexiva da liberdade ' por si mesma. 

Por outro lado, na medida em que posso adotar condutas de fuga frente á angústia, 

não seria correto afirmar que toda vez que me coloco no plano reflexivo devo 

experimentá-la. No próprio terreno da reflexão, posso recorrer ao determinismo 

psicológico contra a angústia, acreditando, por exemplo, que os meus atos encontram 

seu fundamento nas circunstâncias externas e não em si mesmos, reduzindo a 

realidade humana à "positividade absoluta do ser-em-si" (SN, 1997, p. 85). 



Desta forma, se é certo que não posso eliminar a angústia enquanto uma estrutura 

de meu ser, é certo que me empenho em dissimulá-la. No entanto, se para mascarar 

um objeto exterior basta que eu desvie dele o meu olhar, como proceder para "não ver" 

um aspecto do meu ser? Precisaria pensar nele para lembrar-me de evitar pensá-lo. Em 

outras palavras, fugir da angústia é uma maneira de tomar consciência dela como 

vivência a ser negada. Caio, então, ao tentar nadificar a angústia, na experiência da 

má-fé. 

1.4 A Má-Fé 

O exame anterior da conduta interrogativa demonstrou que o ser humano, além de 

ser aquele pelo qual as negatividades do mundo podem ser reveladas, toma atitudes 

negativas com relação a si mesmo. Isto é, a consciência implica, em si mesma, a 

"consciência do nada de seu ser" (SN, 1997, p. 92). Não se trata de um posicionamento 

diante de uma negatividade do mundo, mas sim de uma vivência interior na qual a 

consciência volta sua negação sobre si mesma. E esta atitude que Sartre nomeia de 

má-fé. "Quando o gérmen neantizador se vira contra si mesmo, é ai que surge o 

fantasma da má-fé" (TROGO, 1984a, p. 22). 

De imediato, cabe diferenciar aqui a má-fé da mentira. Na mentira, aquele que 

mente esconde deliberadamente uma verdade. Tem a intenção de enganar o outro e, 

nesta medida, sua negação aponta para o transcendente e não para a sua própria 

consciência. Sua disposição íntima é positiva e "não põe em jogo a intra-estrutura da 

consciência" (SN, 1997, p. 93). A conduta da mentira é de transcendência, já que, ao 

alterar a verdade, a mentira surge como um projeto do mentiroso. 



Por outro lado, no que concerne à má-fé, se aparentemente a sua estrutura se 

assemelha à da mentira, nela não existe a dualidade entre aquele que engana e aquele 

que é enganado. É a própria consciência que se afeta de má-fé na medida em que esta 

se dá no interior mesmo da consciência; não há dualidade e sim unidade de uma 

consciência. Eu mesmo escondo a verdade de mim e isto pressupõe que devo 

conhecê-la bem para poder ocultá-la com o devido zelo. Acrescenta-se ainda que 

também não há um desenvolvimento temporal. Não são dois momentos distintos, mas 

antes uma "estrutura unitária de um só projeto" (SN, 1997, p. 95). 

De acordo com Sartre, a experiência da má-fé não é algo de todo excepcional na 

vida do indivíduo. Pode mesmo ser um aspecto normal viver-se na má-fé como um 

estilo de vida. No entanto, Sartre confessa sua perplexidade por não poder nem evitar 

nem compreender satisfatoriamente a má-fé. 

Para Sartre, encontramos na psicanálise uma tentativa de escapar a estas 

dificuldades. Ao dividir em duas partes a "massa psíquica" - o Eu e o "Id" - e negar ao 

indivíduo uma "posição privilegiada com relação ao seu psiquismo não consciente" (SN, 

1997, p. 96), Freud restabeleceu a dualidade, verificada na mentira, entre o enganador 

e o enganado. Aqui, analogamente á mentira, o instinto está no lugar da coisa real, e as 

suas simbolizações conscientes são os fatos psíquicos que existem enquanto "fatos de 

consciência concreta". Há uma verdade de tais atos simbólicos a ser perseguida pelo 

analisando, por meio de um mediador que é o psicanalista. Ao próprio indivíduo é 

negado o conhecimento de si mesmo enquanto si mesmo. Qualquer tentativa neste 

sentido implicaria colocar-se diante de seu "Id" na posição de outro, aplicando 

esquemas abstratos a partir de fora. Assim, a noção de má-fé foi substituída, na 
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psicanálise, pela idéia de uma mentira sem mentiroso. Não minto a mim mesmo, mas, 

antes, sou mentido. 

Numa análise mais pormenorizada, vemos que, na psicanálise, o "Id" não tem o 

mesmo caráter de uma coisa concreta. Isto porque, se a coisa é indiferente á sua 

apreensão enquanto tal, o "Id" é afetado pelas conjeturas que o analista tece a seu 

respeito, sobretudo á medida em que estas se aproximam de uma suposta verdade. 

São as resistências, tal como Freud as descreve, enquanto atitudes objetivas, que 

operam uma certa fuga na direção contrária a da cura psicanalítica. No entanto, e aqui 

está o nó da questão, Sartre pergunta acerca de qual "parte do paciente pode resistir 

assim" (SN, 1997, p. 97). E certo que não pode ser o "Eu", já que este não poderia 

suspeitar do possível atingir o alvo. No caso de pressentir uma certa probabilidade nas 

hipóteses com as quais trabalha, não poderia sofrer com isso, já que foi por "decisão 

consciente" que buscou a via psicanalitica. E se insistirmos que, ao sentir-se 

incomodado pelas revelações do processo de análise, o paciente tenta esquivar-se 

delas "ao mesmo tempo que finge aos próprios olhos prosseguir na cura" (SN, 1997, p. 

97), aí já estaria caracterizada a má-fé, não sendo necessário recorrermos á noção de 

inconsciente para compreendê-la. 

No entanto, se a psicanálise insiste na explicação das resistências a partir de 

origens mais profundas, Sartre considera que é somente no plano da censura que 

podemos situar tais condutas de resistência. É a censura que, na medida em que deve 

agir com discernimento para poder reprimir certos impulsos em vez de outros, sabe o 

que reprime e tem consciência do discernimento que opera. Assim, neste terreno, "nada 

ganhamos com a psicanálise porque ela, para suprimir a má-fé, estabeleceu entre o 

inconsciente e a consciência uma consciência autônoma e de má-fé" (SN, 1997, p. 99). 



E se a idéia de dissimular-se implica na unidade de um só psiquismo, uma unidade que 

acolhe uma dupla atividade, ao colocar a censura separando o consciente do 

inconsciente, Freud, apesar de rejeitar esta unidade consciente do psiquico, não 

conseguiu dissociar as duas fases do mesmo ato. Sartre pergunta de que modo que 

uma tendência reprimida poderia disfarçar-se se já não contivesse, além da consciência 

de ser reprimida e de ter sido rechaçada por ser o que é, um projeto de disfarce que 

subentendesse "um recurso velado à finalidade" (SN, 1997, p. 99). Em suma, não se 

suprimiu, com a psicanálise, "a coexistência de duas estruturas contraditórias e 

complementares, que se misturam e se destroem reciprocamente" (SN, 1997, p. 100); 

assim, vemo-nos novamente diante do problema da má-fé, o qual permanece intacto e 

por ser compreendido. 

Partindo para a análise de algumas condutas de má-fé, Sartre orienta-se em função 

da seguinte questão; "Que há de ser o homem em seu ser para poder ser de má-fé?" 

(SN, 1997, p. 101). 

A primeira conduta examinada é a de uma mulher que. pela primeira vez, vai 

encontrar-se com um pretendente cujas intenções ela bem conhece e diante das quais 

deverá posicionar-se. No entanto, adiando este enfrentamento mesmo da situação, ela 

joga com o seu desejo, ocultando-o de si mesma. Ao mesmo tempo, joga também com 

o desejo de seu companheiro, evitando dar-se conta de que tem conhecimento dele. Já 

aponta aqui o que Sartre desenvolverá mais adiante na sua obra, que é a ambigüidade 

vivida pelo para-si. O que esta mulher reclama é o reconhecimento de sua liberdade, ao 

mesmo tempo em que tal reconhecimento deveria dar-se como desejo de sua condição 

de objeto enquanto corpo. Conclui-se aqui que esta mulher está de má-fé e busca 

manter-se nela. E como se ela operasse um divórcio entre corpo e alma. Reduz assim 
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as intenções do companheiro à condição do Em-si, negando a sua transcendência, ao 

mesmo tempo em que desfruta do seu desejo apreendido como não sendo aquilo que 

é, e ainda se coloca como não sendo seu próprio corpo e como se este fosse um objeto 

passivo. Verifica-se, desta maneira, uma ambigüidade subjacente à má-fé que "advém 

da afirmação de que sou minha transcendência à maneira de ser da coisa" (SN, 1997, 

p. 103). Associa-se a esta ambigüidade outra duplicidade da realidade humana, que é a 

condição de ser-para-outro. Esta estrutura, que é complementar à do ser-para-si, será 

estudada no terceiro capitulo desta dissertação. 

Sartre passa então ao exame da noção de sinceridade que, num primeiro olhar, se 

apresenta como a antítese da má-fé e como um ideal a ser perpetuamente buscado. 

Nele, o homem deve ser para si única e plenamente aquilo que é. Ou seja, é preciso 

que o homem realize o princípio de identidade que se mostra, nesta medida mesma, 

como não constitutivo da realidade humana - caso contrário não precisaria ser buscado 

já que constituiria o próprio ser do homem. E aqui cabe mencionar o clássico exemplo 

do garçom, cujos gestos rápidos e precisos, cuja atitude de presteza e solicitude para 

com os clientes, cuja habilidade no trato com os apetrechos do seu universo de trabalho 

revelam que ele brinca de ser garçom. "Brinca^^ com sua condição para realizá-la" (SN, 

1997, p. 106) do mesmo jeito que o soldado brinca de ser soldado, o alfaiate de ser 

alfaiate, o dono de mercearia de ser dono de mercearia etc. Assim, o garçom faz-se 

coisa-garçom, o soldado coisa-soldado etc. Isto posto, pode-se compreender "quantas 

precauções são necessárias para aprisionar o homem no que ele é" (SN, 1997, p. 106). 

No entanto, esta condição de coisa alcançada pelo garçom ou pelo soldado não pode 

" No original em francês: "Jotic avcc sa condition pour ia rcaiiscr. " p. 95 - "Jouer" significa lazer de conta, 
representar, interpretar. 



ter o mesmo caráter de uma coisa-tinteiro ou coisa-mesa. Mesmo podendo "formar 

juízos reflexivos ou conceitos" acerca da condição de coisa desses indivíduos, tais 

juízos ou conceitos remetem necessariamente ao transcendente, na medida mesma em 

que dizem respeito a possibilidades abstratas a serem perpetuamente atualizadas no 

plano da vivência. Na medida em que dizem respeito a um "sujeito que devo sere não 

sou" (SN, 1997, p. 106). Não há coincidência entre o ser da condição e o do homem. E 

se, portanto, o ser da condição só pode se dar na representação, quando se 

representa, não se é. O garçom tenta realizar o ser-em-si do garçom, como se não 

pudesse transcendê-lo. Mas, na medida desta impossibilidade mesma, só pode ser 

aquilo que não é. Conclui Sartre que "... se sou, não pode ser à maneira do ser-em-si, e 

sim sendo o que não sou. [...] Por toda parte, escapo ao ser e, não obstante, sou" (SN, 

1997, p. 107). 

De acordo com este raciocínio, podemos considerar que o ideal de sinceridade está 

em contradição corn a estrutura mesma da consciência. Esta, embora habitada pelo 

ser, não se confunde com ele, não é o ser - ela não é o que é, ao passo que ser 

sincero, como já foi dito, é ser o que se è. Logo, o ideal de sinceridade é irrealizável. E 

mais, é um fenômeno de má-fé. A sua estrutura essencial é igual á da má-fé e os 

objetivos de ambas não são tão diferentes assim. Para Sartre, "para que haja intenção 

de sinceridade, é preciso que, ohginariamente e ao mesmo tempo, eu seja e não seja o 

que sou" (SN, 1997, p. 113). Assim, no fundo, na sinceridade encontramos o mesmo 

jogo de espelhos encontrado na má-fé: "perpétuo trânsito do ser que é o que é ao ser 

que não é o que é - e, inversamente, do ser que não é o que é ao ser que é o que é" 

(SN, 1997, p. 113). O que a sinceridade busca é operar esta passagem de um modo de 
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ser ao outro. Se o ser do homem fosse da mesma natureza do ser das coisas, a má-fé 

seria inconcebível. No entanto, se o ser do para-si escapa do seu ser no seu ser, dá-se 

ai a má-fé. 

Em suma, "a condição de possibilidade da má-fé é que a realidade humana, em seu 

ser mais imediato, na intra-estrutura do cogito pré-reflexivo^"^, seja o que não é e não 

seja o que é" (SN, 1997, p. 115). 

Concluindo a sua análise da má-fé, Sartre enuncia algo aparentemente paradoxal: "a 

má-fé é fé". Isto é, ela é crença e não uma mentira cinica. É uma determinação 

espontânea que o nosso ser opera e não uma decisão voluntária ou reflexiva. "Fazemo- 

nos de má-fé como quem adormece e somos de má-fé como quem sonha" (SN, 1997, 

p. 116). Ela reclama, em sua origem mesma, uma fé e existe no fundo de toda fé. E 

assim, se crer é saber que se crê, "crer é já não crer", uma vez que, por ser de má-fé, 

toda consciência é fuga de si mesma. Nas palavras de Sartre (1997, p. 118), 

na ma-fé, não há mentira cinica nem sábio preparo de conceitos enganadores. 
O ato primeiro de má-fé é para fugir do que não se pode fugir, fugir do que se é. 
Ora, o proprio projeto de fuga revela à má-fé uma desagregação intima no seio 
do ser, e essa desagregação é o que ela almeja ser. Se a má-fé é possível, 
deve-se a que constitui a ameaça imediata e permanente de todo projeto do ser 
humano, ao fato de a consciência esconder em seu ser um permanente risco de 
má-fé. E a origem desse risco é que a consciência, ao mesmo tempo e em seu 
ser, é o que não é e não é o que é. 

"Sartrc define o cogito pré-reflexivo - essa auto-consciència originária e não posicionai de meu próprio pensar - 
pela expressão 'consciência (de) si", com o de entre parênteses para indicar não ha\er relação de conhecimento entre 
o cogito e a consciência, mas sim relação imediata de si a si," PERDIG,\0, 1095. p. 57. 



Capítulo 2 

O Ser do Para-si 

Nada sou. nada posso, nada sigo. 
Trago, por ilusão, meu ser comigo. 
Não compreendo compreender, nem sei 
Se hei de ser sendo nada, o que serei." 

Femando Pessoa - Cancioneiro 
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2.1 As Estruturas Imediatas 

2.1.1 Presença a Si 

A análise precedente da má-fé reclama agora pensarmos o ser da consciência 

enquanto sua condição de possibilidade. Desta forma, faz-se necessário retomar o 

problema proposto no inicio de O ser e o nada. isto é, o da natureza do cogito pré- 

reflexivo a partir da "descrição da consciência não-tética (de) si" (SN, 1997, p. 122). 

Qual é o ser da consciência para que ela possa colocar para si mesma este seu ser 

em questão? Não há para o ser da consciência a mesma adequação plena que 

verificamos no caso do ser do Em-si. Este é o que é, sem nenhuma dualidade, sem 

distância com relação a si mesmo. E uma densidade plena e infinita; adequação 

perfeita; sem vazio e sem nenhum espaço para a penetração do nada. 

No outro extremo, o ser da consciência é uma descompressão de ser que nunca 

pode coincidir plenamente consigo mesmo. Ele implica uma consciência de ser que só 

é possível na dimensão de uma reflexividade. E o próprio cogito pré-reflexivo já possui 

essa reflexividade que se encontra no cogito reflexivo. Isto é. apesar de permanecer 

intraconsciente, de não posicionar algo externo, essa reflexividade do cogito pré- 

reflexivo constitui-se na necessidade que a consciência irreflexiva tem de existir para 

um testemunho que é ela mesma. Há um posicionamento da consciência enquanto 

objeto para si mesma e isto se dá no plano de um certa reflexividade. 

Dito de outro modo, ao afirmar que crença é consciência de crença - conforme 

anteriormente -, já estamos dissociando consciência e crença e colocando a segunda 

como objeto da primeira. No entanto, esta "consciência (de) crença, mesmo alterando 

irreparavelmente a crença, não se distingue da crença, existe para realizar um ato de 
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fé" (SN, 1997, p. 123). De acordo com Sartre, há aqui um duplo jogo de remissão: "a 

consciência (de) crença é crença e a crença é consciência (de) crença" (SN, 1997, p, 

124). Há uma diferença entre os termos, ao mesmo tempo em que um remete e passa 

necessariamente pelo outro. O mesmo vale para a alegria, a tristeza, a dor etc., que 

não existem antes de serem conscientes, na mesma medida em que escapam de si 

mesmas. É o que Sartre nomeia de jogo de reflexos: a consciência é reflexo na mesma 

medida em que é refletidora. Um pólo remete necessariamente ao outro enquanto "uma 

dualidade que é unidade, um reflexo que é sua própria reflexão" (SN, 1997, p. 124). 

Assim, se a "consciência prê-reflexiva ê consciência (de) si", este si remete a uma 

dualidade bem particular que é a da relação do sujeito consigo mesmo e que, portanto, 

não pode ser colocado nem como sujeito e nem como objeto. Isto é, o si representa um 

modo de ser em perpétua instabilidade que implica uma "distância ideal na imanência 

entre o sujeito e si mesmo" (SN, 1997, p. 125). Em outras palavras, é a presença a si. 

Esta é a estrutura de ser do Para-si "como fundamento ontológico da consciência, [...] 

ser si mesmo sob a forma de presença a si" (SN, 1997, p. 125). 

A estrutura desta presença a si, ao invés de implicar uma plenitude de existência, 

encerra uma dualidade, uma separação, um "desgarramento - afastamento - do ser 

como relação a si" (SN, 1997, p. 126). Não se dá aqui o mesmo princípio de identidade 

que podemos conferir ao Em-si, na medida em que, neste, não há nenhuma 

possibilidade de relação consigo mesmo. "Ao contrário, a presença a si pressupõe que 

uma fissura impalpável deslizou pelo ser" (SN, 1997, p. 126) - estabeleceu-se no ser 

Pressupõe uma separação do sujeito de si mesmo, e esta separação é operada pelo 

nada. Não podemos recorrer a um elemento exterior para que, introduzido no seio do 

cogito pré-reflexivo, opere essa cisão interna. Se assim fizéssemos, estaríamos 
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rompendo a unidade desse cogito. E. no entanto, esta separação "que separa a crença 

dela mesma não se deixa captar ou sequer ser concebida á parte" (SN, 1997, p. 126). 

Aparece quando não a buscamos e desaparece se buscamos contemplá-la. Sartre 

conclui: "essa fissura é o negativo puro" (SN, 1997, p. 126), sem distância espacial ou 

temporal. É, na medida em que não pode ser apreendida. E o nada, que se apresenta 

no âmago da consciência. E aqui, sintetizando o que vimos no capítulo anterior, vale 

citar Trogo (1984a, p. 37): 

.. a experiência do nada como constituidora do ser da consciência, se manifesta 
sob três ângulos ontologicamente ligados: 
1 - a experiência da interrogação, enquanto o naaa afeta o próprio ser da 
consciência: 
2 - a experiência da angústia, enquanto o nada afeta a liberdade; 
3 - a experiência da má-fé, enquanto o nada afeta o próprio projeto existencial. 
Estas três experiências de um ser sem fundamento tem uma só argamassa na 
estruturação do ser humano - o nada. 

Portanto, o Para-si deve ser seu próprio nada. Existe à distância de si como 

presença a si. Para que possa haver uma presença a si, o para-si não pode ser plena 

coincidência consigo mesmo, deve ser um ser afetado por uma inconsistência de ser, 

que é pura "remissão de si a si, do reflexo ao refletidor" e vice-versa. E isto, sem 

remissão ao infinito e na instantaneidade de um mesmo ato. como no jogo de espelhos 

de uma luneta a partir do qual se pode formar uma imagem. 

2.1.2 Facticídade 

Para Sartre, entretanto, o Para-si é, a título de acontecimento - é, tendo sido 

enquanto surge no meio de um mundo que determina uma situação não escolhida por 

ele mesmo; na medida em que é contingência; "que existe nele algo do qual não é 

fundamento: sua presença ao mundo" {SN, 1997, p. 128). E é isto o que encontramos 
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no íntimo do cogito: "a captação deste ser por si mesmo como não sendo seu próprio 

fundamento" (SN, 1997, p. 128)'^. 

Fica então a seguinte questão: se o para-si - ser de consciência e que, portanto, 

existe por si mesmo - é no modo de não ser o fundamento de seu próprio ser, no modo 

de não ser fundamento de sua presença ao mundo, como pode ser fundamento do seu 

próprio nada? Em outros termos, para concebermos a idéia de um ser que seja seu 

próprio fundamento, temos que admitir que este ser deve existir à distância de si 

mesmo, sob fomna de nadificação tanto do ser que fundamenta quanto do ser 

fundamentado: e isto enquanto uma dualidade que é unidade. Ou seja, é fundamento 

do nada enquanto nadificação de seu próprio ser. Sua maneira de ser é ser nadificador 

de seu ser. Seu ser não existe fora da nadificação de seu ser, pois, caso contrário, 

recairia na condição do Em-si. 

No final das contas, a totalidade "refletido-refletidor" é inatingível enquanto tal e se 

por acaso pudesse ser dada, seria necessariamente contingente. "Esta contingência 

perpetuamente evanescente do Em-si que infesta o Para-si e o une ao ser-Em-si, sem 

se deixar captar jamais, é o que chamaremos de facticidade do Para-si" (SN, 1997, p. 

132). 

O Para-si, em seu próprio ser, é contingência. Para Sartre, nada podemos ser sem 

"brincar" de sê-lo - assim como no exemplo anterior do garçom. Quer dizer que, se por 

acaso eu pudesse ser de fato, ser plena identidade à moda do Em-si, sequer colocaria 

a necessidade do fundamento. Sou liberdade, sou angústia, sou má-fé, sou busca 

incansável e perpétua de fundamento. O ser-Em-si me é dado, mas é "contingência 

De acordo com Sartre, já em Descartes encontramos essa captação do coi^iio por si mesmo como não sendo sen 
fundamento, quando então recorre à segunda prova da existência de Deus. 
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evanescente de minha situação" (SN, 1997, p. 132). Sou responsável pelo meu ser na 

medida em que o escolhi, ao mesmo tempo em que tal escolha é injustificável. A 

facticidade é esta indicação que dou a mim mesmo acerca do Em-si que preciso 

realizar para que eu possa ser o que sou. No entanto, esta busca me remete à minha 

condição de ser livre porque só pode me revelar motivações repassadas pela 

contingência. E isto que marca a condição do Para-si: ser consciente de si, de sua 

facticidade, de sua total gratuidade. 

2.1.3 Valor 

Se "um estudo da realidade deve começar pelo cogito" (SN. 1997, p. 134), este não 

deve ser compreendido como o mesmo do "Eu penso" cartesiano, uma vez que não é 

pura instantaneidade temporal, mas encerra em si mesmo seu passado e seu futuro. 

Portanto, deve-se partir do cogito, mas na medida em que ele aponta para a 

transcendência da instantaneidade do cogito de Descartes. 

Na descnção anterior do Para-si, já nos deparamos com uma nadiflcação que o 

afeta em seu ser, ao mesmo tempo em que o determina, portanto, como falta de ser. 

Isto é, não é um vazio exterior que vem habitar a consciência e, ato continuo, expulsar 

dela o Em-si. "Mas o próprio Para-si é que se determina perpetuamente a não ser Em- 

si" (SN, 1997, p. 135). Posto isto, verificamos que a transcendência origina-se desta 

nadificação - enquanto uma possibilidade de se sair do cogito, cujo sentido mais 

profundo é esta remissão para fora de si mesmo - assim como a "vinculação original 

entre o ser do Para-si e o ser do Em-si" (SN, 1997, p. 135) também surge dai. 

Sartre diferencia assim duas maneiras de não ser. A mais obviamente percebida tem 

um caráter de mera relação de exterioridade e só pode existir diante da realidade 
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humana enquanto seu fundamento e sua testemunha. Ocorre quando, por exemplo, 

digo que um animal não é uma pedra e estes seres, negados um do outro, 

permanecem indiferentes à negação que operei. E o contrário disto o que ocorre 

quando a negação é interna, isto é, quando o que nega e o que é negado se dão num 

mesmo ser. De acordo com Sartre, a negação interna que "penetra mais profundamente 

o ser 9 constitui em seu ser o ser ao qual nega, juntamente com o ser negado, é a falta 

de" (Si^l, 1997, p. 136). O Em-si, enquanto pura positividade e identidade comigo 

mesmo, não pode sofrer a experiência da falta. Esta só se apresenta, portanto, no 

universo ca realidade humana e pressupõe a triade (trindade): faltante (aquilo que 

falta); existe''e (aquele a quem falta); faltado (a totalidade que é tomada como a 

síntese ideal que existiria caso não houvesse a falta e que se intui que poderia vir a 

existir na hipótese da satisfação da falta). Neste sentido, a apreensão de um ser 

existente e, portanto, incompleto é constituída a partir do ser faltado, Quer dizer, tal 

captação intuitiva daquilo que é se dá a partir daquilo que não é. Justamente pela falta 

que só pode vir ao mundo do ser pela falta que é constitutiva da própria realidade 

humana, pelo ser que é seu proprio projeto. Assim, no exemplo de Sartre, capto a lua 

como quarto-crescente na medida em que transcendo intuitivamente a sua situação 

dada na direção da lua-cheia e a posiciono, a partir deste faltado, enquanto existente. 

Prova cabal de que a realidade humana é falta é a existência do desejo. É ele que 

revela a falta. O desejo não é um mero estado psíquico ou um fenômeno orgânico, isto 

é, não é um ser em-si à maneira de ser aquilo que é, que só existiria a partir de uma 

"testemunha-transcendência". Antes, o desejo é um "recurso a" enquanto escapa de sí 

mesmo na busca do objeto desejado. Ele mesmo é a sua transcendência, é falta em si 
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mesmo, "é falta de ser, acha-se impregnado em seu ser mais intimo pelo ser que 

deseja" (SN, 1997, p. 138). 

Retomando a trindade anteriormente anunciada entre o existente, o faltante e o 

faltado, fica claro que o primeiro, o existente, é aquele dado ao cogito como "não sendo 

o que é e sendo o que não é" (SN, 1997, p. 138), o Para-si. O faltante deve ser 

compreendido numa relação de um vínculo muito íntimo com o existente, como 

presente no âmago mesmo do seu ser, na medida em que "são ao mesmo tempo 

captados e transcendidos na unidade de uma só totalidade" (SN, 1997, p. 138). Isto 

porque todo faltante falta a..., falta para..., e um ser só pode constituir-se como falta se 

pode transcender-se rumo a uma totalidade não efetivada, o faltado. Mas o sentido 

desse "faltado" segue transcendente. Isto é, o Para-si, se só se fundamenta enquanto 

nada, é fracasso; seu próprio ser é fracasso, na medida em que é impossibilidade de 

fundamento de seu ser como coincidência consigo mesmo. 

Para Sartre, '"por natureza, o cogito remete àquilo que lhe falta e ao faltado, uma vez 

que é cogito infestado pelo ser' (SN, 1997, p. 139). Está aí a origem da transcendência. 

A realidade humana é falta na mesma medida em que se transcende na direção daquilo 

que lhe falta, estando, portanto, em vinculação perpétua, sintética e imediata com o ser 

faltoso, sem jamais alcançar esta coincidência consigo mesmo. Se o cogito busca o ser, 

é porque falta-lhe o ser. E esta falta estabelece a sua ligação indissolúvel com o ser 

Em-si ausente. Este ser em-si, rumo ao qual a realidade humana caracteriza-se como 

transcendência, encontra-se no seu interior mesmo enquanto totalidade irrealizável. É a 

busca da síntese impossível entre o Para-sí e o Em-si que fundaria um ser que, 

conservando a reversão sobre si mesmo - enquanto condição de possibilidade que 

sustenta a própria busca do fundamento - a viveria sem distância numa identidade 
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consigo mesmo e não como presença a si. E este projeto de ser Deus - enquanto 

encerra em si mesmo toda positividade; consciência de si que é seu próprio 

fundamento - que é malogrado por estrutura, é que caracteriza a realidade humana 

como consciência infeliz insuperável. 

Este ser "rumo ao qual se transcende a consciência infeliz ' (SN, 1997, p. 141) não 

pode ser realizado e nem mesmo posicionado pela consciência. Surge juntamente à 

consciência, em seu miolo e fora dele. Sem este ser, a consciência não seria o que é 

um ser de falta. Ele existe a partir do Para-si, ao mesmo tempo que a existência do 

Para-si depende dele. E da sua natureza encerrar sua própria contradição: "sua relação 

com o Para-si é uma imanência total que culmina em total transcendência" (SN, 1997 

P- 142). Este ser que é e que não tem ser é o valor. O valor tem ser enquanto puro 

existente normativo e não enquanto realidade; "o ser do valor, enquanto valor, ê o ser 

daquilo que não tem ser" (SN, 1997, p. 144). Está para além do mundo e só pode vir ao 

mundo a partir da realidade humana, ao mesmo tempo em que ê condição dos 

transcenderes, isto é, "é o mais-além e o para da transcendência" (SN, 1997, p. 144). É 

o elemento que "impregna o ser na medida em que este se fundamenta" (SN, 1997, p 

145) enquanto liberdade. O valor infesta o Para-si, sendo, portanto, consubstanciai a 

ele. Não é posicionado, não é conhecido pelo Para-si a não ser quando este sai do 

plano da consciência não-tética (de) si para o plano da reflexão, quando, então, a 

consciência reflexiva torna-se consciência moral. Mesmo assim, é a liberdade do Para- 

si que porá acento em certos valores em detrimento de outros, o que revela que 

mesmo sem se tornarem necessariamente objetos de uma atenção especial, os valores 

são. 



Dai não podemos concluir que os valores são dados somente a partir do olhar 

reflexivo do Para-si. Temos que abordar também a questão da presença objetiva dos 

valores no mundo. No entanto, tal abordagem só será possivel a partir da elucidação do 

ser-para-outro. 

2.1.4 Os Possíveis 

A quarta e última estrutura imediata do Para-si abordada por Sartre é a do ser dos 

possiveis. O possivel, que é relativo a cada Para-si em particular, surge no momento 

mesmo de constituição do Para-si enquanto nadificação do ser Em-si. É uma 

conseqüência desta descompressâo do ser que determina o Para-si como sendo aquilo 

que é á distância de si. O possível é, desta maneira, o faltante especifico de um Para- 

si. Isto é, se a realidade humana foi compreendida como falta, podemos afirmar que 

aquilo que falta ao Para-si é poder coincidir consigo mesmo e, nesta medida, "o Para-si 

faltante é um Para-si que eu sou ' (SN, 1997, p, 147) sem poder sê-lo de fato. É isto que 

revela que o Para-si se encontra constitutivamente "impregnado pelo valor e projetado 

para seus possiveis próprios" (SN. 1997, p. 148). 

Buscando analisar mais detalhadamente a noção de possível, Sartre considera que, 

assim como acontece com a noção de valor, há uma grande dificuldade em 

compreendermos seu ser. Isto porque, embora necessite de um ser enquanto possivel, 

ele nos surge como uma propriedade dos seres, na medida em que é um "transcender 

para ..." que não será necessariamente realizado. Assim, pertence e é sustentado por 

um ser particular na forma de um poder, isto é, de um estado que ainda não é, que 

pode ou não vir a ser, mas que também não deve ser confundido com o conceito de 

ootência em Aristóteles. Em outras palavras, na medida em que o ser-Em-si não pode 
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guardar em si potências a serem concretizadas, já que é pura positividade, identidade 

absoluta, é a partir da realidade humana que o possivel poderá vir ao mundo No 

entanto, o possivel não deve ser confundido com um 'simples dado de nossa 

subjetividade psíquica" (SN, 1997, p. 148), com um pensamento do indivíduo que 

considera seu futuro. Para Sartre, é a possibilidade, enquanto estrutura objetiva do ser 

do pensamento, que permite ao pensamento conter em si o possível. E a captação 

deste possível "pressupõe um transcender original"(SN, 1997, p. 150), ou seja, náo 

poderá estabelecer-se a partir de uma subjetividade fechada em si mesma. Recorrendo 

ainda a uma terminologia jurídica. Sartre estabelece que, se o possível pode ser 

entendido como uma opção sobre o ser, a possibilidade existe quando o homem é 

arrancado da sua condição de fato - enquanto vivência imediata daquilo que é - e 

passa a ser como direito de ser aquilo que é. Quer dizer, é como se ocorresse uma 

contestação do seu direito de ser, o que provocaria uma "queda" da sua condição de 

fato que, doravante, lhe escaparia. Em suma, "o possível é um novo aspecto da 

nadificação do Em-si em Para-si' (SN, 1997, p. 152). O Em-si não pode ter possíveis 

em si mesmo. Somente a partir de um ser que é a partir de suas próprias possibilidades 

- o Para-si - é que pode haver uma relação do Em-si com uma possibilidade. E uma 

atribuição do exterior, conferida pelo ser que se define "por esta parte de si que não é" 

(SN, 1997. p. 152), que se define como "evasão de si rumo a..." (SN, 1997, p. 152). 

E exatamente isto que Sartre quer dizer quando afirma que o "cogito nos expulsa do 

instante rumo àquilo que é à maneira de não sê-lo" (SN, 1997, p. 148). Assim, ao tentar 

captar um ser imediato, sou lançado para fora, rumo a... O sentido aqui está fora de 

alcance e não se confunde com uma mera representação subjetiva. A consciência não 

s somente consciência daquilo que é, mas também, fundamental e estruturalmente 



daquilo que é á maneira de não sê-lo. dos seus valores, seus possíveis sua falta 

"Toda consciência é falta de... para..: ÍSN. 1997, p. 153). Mas é uma falta interior Se o 

Para-si é uma presença a si, o que lhe falta é também uma certa presença a si E isto 

C|ue é constitutivo do Para-si. Na medida em que é "fundamento de seu próprio nada é 

o esboço de uma presença a si que falta ao Para-si" (SN, 1997, p. 153). é este o ser do 

possível, este Para-si faltante enquanto ausência constitutiva da consciência Isto é 

"aquilo que falta ao Para-si para ser si mesmo" (SN, 1997, p.154). Portanto o ser do 

possível é o ser de uma falta; ele "não é, se possibiliza" (SN, 1997, p. 155). Ngo sendo 

previamente posicionado tematicamente, ao mesmo tempo em que não é totalmente 

'gnorado ou inconsciente, "esboça-se para além do mundo e confere seu sentido à 

fuinha percepção presente, na medida em que esta é apreensão do mundo no circuito 

da ipseidade" (SN, 1997, p. 155). 

2.1.5 O Circuito da Ipseidade 

Chegando ao termo de sua análise das estruturas imediatas do para-si, Sartre vai 

elucidar o que chamou de "circuito da ipseidade". Estabelece, então, que o Ego 

pertence ao domínio do Em-si e não do Para-si - ou da consciência. Assim, não é a 

consciência que confere existência ao Eu e a própria consciência do Eu não o esgota 

Dando-se antes dela como um tendo sido. ele aparece na condição de um elemento do 

"nundo humano, de um Em-si transcendente. Por outro lado, isto não autoriza concluir 

?ue o Para-si seja uma contemplação impessoal e o Eu um mero habitante da 

■onsciência. Antes, o Ego é "a consciência em sua ipseidade fundamental" (SN, 1997 

• ^56), cujo fundamento é ser um "circuito de remissão infinita do reflexo ao refletidor 

vice-versa. Se, no seu surgimento mesmo, a consciência faz-se pessoal, não é graças 



a posse de um Ego, e sim devido ao movimento de nadificaçao próprio da reflexão que 

a faz existir como presença a si. E a ipseidade e um segundo movimento, num grau 

mais avançado de nadificaçao. na medida em que o possível que sou náo e pura 

presença ao Para-si e sim presença-ausente" (SN, 1997, p. 156), E constituída pela 

necessidade do Para-si de ser um ser de falta, ser lá longe, fora de alcance - e nâo 

como objeto posicionado pela consciência. No que concerne ao mundo, como existindo 

no interior deste "circuito de ipseidade", Sartre conclui que ele e exatamente aquilo que 

é transcendido pela realidade humana rumo a si mesma, e afirma que "sem mundo náo 

há ipseidade nem pessoa; sem a ipseidade, sem a pessoa, náo há mundo" (SN, 1997, 

p. 157). O mundo está, portanto, infestado pelos possiveis que lhe conferem sentido e 

unidade. 

2.2 A Temporalidade 

2.2.1 Fenomenologia da Temporalidade 

No tocante á temporalidade, Sartre considera que somente lograremos abordá-la na 

perspectiva de uma totalidade. Isto é, náo podemos pensar c passado, o presente e o 

futuro senão enquanto referidos a uma síntese que lhes confira significação. Nâo 

obstante, propõe um exame provisório de cada uma dessas três dimensões, 

separadamente, como via de intuição da temporalidade enquanto totalidade, vale dizer, 

análise de "cada dimensão sobre o fundo da totalidade temporal ' (SN, 1997, p. 159). 



2.2.1.1 O Passado 

Na perspectiva do senso comum, ou o passado è aquilo que náo é mais - e o ser so 

pode ser atribuído ao presente - ou possui tão somente "uma especie de existência 

honorária" (SN, 1997, p. 160). Quer dizer, tem um ser. mas tal ser náo possui mais 

nenhuma eficiência - "não deixa de ser, apenas deixa de agir' (SN, 1997, p, 168), como 

quer Bergson. Segundo Sartre, tanto faz se dizemos que o passado náo é mais, como 

no primeiro caso, ou se lhe athbuimos um ser inerte, como no segundo. Nas duas 

hipóteses, se assim concebermos o passado, não conseguiremos depois religá-lo ao 

presente. Ao contrário, se considero o meu passado como meu, verifico que ele existe a 

partir de um ser que eu sou, isto é, nào é pura preteridade e sim passado de um 

presente especifico. "O passado nào è nada, também não é o presente, mas em sua 

própria fonte acha-se vinculado a um certo presente e certo futuro" (SN, 1997, p. 162). 

Para exemplificar o passado como uma espécie de "transcendência para trás" (SN, 

1997, p. 163) de um presente especifico, podemos recorrer a uma referência biográfica 

que comumente fazemos, tal como quando afirmamos 'que Paulo, em 1920, era aluno 

da Escola Politécnica" (SN, 1997, p. 162). Vale dizer, è preciso que algo ou alguém 

exista para que possa ter um passado especifico. E um homem, uma sociedade ou um 

objeto especifico que tem um passado, não existindo, portanto, um passado universal. 

Mesmo quando nos referimos ao passado de um individuo que não existe mais e que, 

por isso mesmo, é, assim, com seus atributos, passado, este conjunto - individuo que 

não existe mais, somado aos seus atributos que também já náo existem mais - se 

apresenta como passado para mim. "Passado de minha atualidade" (SN, 1997, p. 164). 

Quer dizer que o Para-si - que comporta também um ser Para-outro, na medida em que 

existe em meio a outros Para-si -, ao morrer, passa a existir tão somente como um 



Para-outro. E Sartre arremata com uma bela passagem de forle efeito: 'os mortos que 

não puderam ser salvos e transportados a bordo do passado concreto de um 

sobrevivente não são passado: eles e seus passados estão aniquilados" (SN, 1997, p. 

164). Esta "verdade" é fartamente ilustrada na literatura. Vejamos dois exemplos: 

A Perda de Sophie Mo! passeava mansamente pela Casa Ayeinenem como uma 
coisa silenciosa com meas nos pes Escondia-se dentro de livros, da comida Na 
caixa de violino (...] E cunoso como às vezes a memória da morte vive por muito 
mais tempo que a memória da vida que ela roubou Ao lonqo dos anos, à medida 
que ia desaparecendo a lembrança de Sophie Mol [ ] a Perda de Sophie Mol la 
ficando viva e robusta. Esteve sempre presente. Como uma fruta da estação. De 
todas as estações. Tão permanente como um emprego publico Escoltando 
Rahel ao longo da infância (de escola em escola) até a idade adulta. (ROY, 1998, 
p. 27) 

Minha mãe. ao morrer, deixou um guarda-roupa cheio,/Um mundo meio gasto, 
meio novo/Roupas de baixo fora de moda; uma fileira de sapatos,/Solas viradas 
para cima. nos fitando,/ Um emaranhado de aneis, opalas impacientes, pulseiras 
e pérolas baratas:/E, florido ou resplandescente, de raiom, algodão ou tule,/Uma 
centena de vestidos, esperando /Sozinho com aquele esfarrapado passado,/Meu 
pobre e alquebrado pai vendeu tudo /O que poderia ele fazer? [ ) O guarda- 
roupas, vazio, ficou olhando para ele, anos a fio. (LERNER apud STALLYBRASS, 
1999, p. 25) 

Compreendamos melhor o que significa afirmar que um determinado ser tem um 

determinado passado. Ter um passado não é o mesmo que possuir um objeto qualquer. 

Não é uma relação de exterioridade indiferente e sim uma relação interna que parte do 

presente, já que ele é que é seu passado. Do contrário, se o passado pode infestar o 

presente, por outro lado não pode sè-lo. Assim, na medida em que aquele ser que 

possui um passado não é passivo diante desta possessão. Satire propõe que a 

expressão "ter" deve ser substituída por "ser". Isto é, o passado somente pode existir 

para a realidade humana - e não para o ser Em-si - porque ela é um ser "de tal ordem 

que, em seu ser, está em questão seu ser passado" (SN, 1997, p. 166). "É pelo Para-si 

que o passado chega ao mundo" (SN, 1997. p. 166), na medida em que, pelo seu ser 

presente, pode e tem que fundamentar o seu ser passado, sendo, ao mesmo tempo, 

afetado por ele. Para Sartre, o termo era deve ser considerado mais de perto porque é 
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ele que designa "o salto ontológico do presente ao passado e representa uma sintese 

original desses dois modos de temporalidade" (SN. 1997, p. 167). O era designa urn 

modo de ser. Indica o ser-presente no modo de ter-de-ser o seu passado. Sou meu 

passado; não o possuo como posso possuir um objeto qualquer Nào sou indiferente 

diante de um juizo que considero injusto acerca do meu passado, "nâo me 

dessolidarizo de meu passado" (SN, 1997, p. 167). Se o meu passado náo fosse o meu 

passado, não teria vinculo com o presente. Meu passado existe porque eu o sou. Vem 

ao mundo por meu intermédio porque eu tenho-de-ser o meu passado sem poder nào 

sê-lo. E nisto difere da minha transcendência para frente, dos meus possiveis, e 

eqüivale à facticidade do Para-si (GUTWIRTH, 1970, p. 24). 

O ponto final deste processo é a morte do Para-si Citando Mairaux, - "A morte 

transforma a vida em Destino" Sartre afirma que, com a morte, somos. Isto é, pela 

morte nos convertemos para toda a eternidade em Em-si. Ficamos à mercê dos juízos 

alheios e não temos mais nenhuma possibilidade de projetar fugas. Enquanto vivos, 

bem que tentamos o tempo todo mudar as significações do nosso passado Mesmo que 

o meu passado — na medida em que eu o era — tenha se convertido, assim como os 

utensílios, em um Em-si, enquanto vivo ainda posso negá-lo no sentido que foi 

congelado pelos outros. Com a morte, fim do ato.'° 

Em suma, se eu era o meu passado e hoje já nâo o sou, de certo modo, tenho de 

sê-lo na forma de uma nadificaçào. Quer dizer, retomo este ser que fui e que agora é 

ern-si, colocando-o à distância de mim a partir de um recuo nadificador. Isto porque e 

da condição do Para-si ser "para além daquilo que é" (SN, 1997, p. 171) e assim "o 

passado é o Em-si que sou enquanto ultrapassado" (SN. 1997, p. 171). É uma 
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substância à qual não posso voltar para vivè-la. mas que è o que sou atras de mim. E 

quando se dá a inversão do valore o Em-si captura e fixa o Para-si, confenndo-lhe uma 

essência. "Minha essência está no passado" (SN, 1997, p. 173). 

E se quisermos compreender por que um acontecimento do Para-si se torna 

passado, temos que estudar o presente. 

2.2.1.2 O Presente 

Vemos então que, se o passado é Em-si, o presente é Para-si. Aquilo que existe no 

presente, na medida em que se opõe ao passado, tem um caráter de presença a e 

opõe-se ao ausente. É da estrutura ontològica do Para-si. condição mesma de sua 

constituição enquanto Para-si, se fazer e se definir como presença ao ser. E é esta 

presença do Para-si ao ser-em-si que faz com que os seres possam existir como co- 

presentes. Isto é, se o para-si constitui-se originariamente como presença ao ser, é 

porque mantém com o ser uma conexão originária, enquanto è testemunha de si 

mesmo como negação deste ser diante do qual se coloca. Há um nexo de interioridade 

na forma de uma negação que caracteriza o Para-si como um ser cujo ser está á 

distância. Assim, também "o Presente não é" (SN, 1997, p 177), é uma fuga infinita 

frente ao ser. Faz-se presente exatamente na condição de fuga do ser , enquanto tem 

seu ser ou adiante de si ou atrás de si, no seu passado ou no seu futuro. Assim como o 

Para-si, "não é o que é (passado) e é o que não é (futuro)" (SN. 1997, p. 177). 

2.2.1-3 O Futuro 

Io {Tgsas vivências estão magistralmente ilustradas por Sartre na pet^a Z /iz/v íiiiiiir<^ r.inuhw 
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E o futuro? Também ele vem ao mundo a partir da realidade humana. Se o futuro e 

porvir, só pode se dar por intermédio de um ser que, em si mesmo, "está constituído por 

um vir-a-si de seu ser" (SN, 1997, p. 178), isto é, que é seu proprio porvir. Desta forma, 

o Em-si não pode se colocar nesta perspectiva de uma temporalidade futura. 

Por outro lado, o porvir não é uma mera representação. Não podemos imaginar um 

presente que abrigasse em seu seio um determinado potencial futuro. Se assim o 

fosse, tal futuro em potência seria simplesmente uma representação presente e não 

alcançaríamos a dimensão do futuro enquanto temporalidade. Quando Sartre afinma 

que o porvir compete ã estrutura do Para-si, está dizendo que o Para-si é o ser que se 

faz ser "como tendo seu ser fora de si, no porvir" (SN, 1997, p. 179). O futuro é aquilo 

que o Para-si tem-de-ser, ao mesmo tempo que pode não sé-lo. Ou seja, não pode ser 

resumido a "um agora que ainda não é" (SN. 1997, p. 179). Já ficou estabelecido 

anteriormente que o modo da presença do Para-si diante do ser se dá na forma de uma 

fuga. E uma evasão rumo a... e que o constitui como um ser de falta. E é exatamente 

neste movimento de fuga rumo ao ser - ao seu ser. ao si mesmo - que o Para-si se 

constitui enquanto tal. Não fosse a falta, não haveria a distância, que é fundamental 

para a própria possibilidade da presença do ser. Em suma. "há um futuro porque o 

Para-si tem de ser seu ser" (SN, 1997. p. 180). E este ser que o Para-si tem de ser "è 

aquilo que o Para-si se faz ser a si mesmo captando-se perpetuamente para si como 

inacabado com relação a ele" (SN. 1997. p. 180). Novamente nos deparamos com o 

projeto de si do Para-si. E o projeto só pode se dar como se lançando para fora do 

presente, rumo a...; este "para além do ser" é o futuro. 

Desta forma, torna-se evidente que. assim como o Para-si, o futuro tem a 

característica de ser presença ao ser. Também ele só pode existir fora de si e é por seu 
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intermédio que surge o porvir. Por outro lado, è imponante frisar que náo se trata de 

uma presença de um ser qualquer, O projeto é projeto de um ser especifico, de um 

Para-si determinado a partir de circunstâncias dadas, no qual busca poder fundir-se 

com aquilo que lhe falta para poder ser si mesmo, "é um projeto rumo ao Em-si" (SN. 

1997, p. 182). Esta fuga, como já vimos, é constitutiva do ser do Para-si que só pode 

ser fundamento do seu próprio ser para além do ser, adiante de si. Sartre sintetiza: "O 

Futuro é o ponto ideal em que a compreensão súbita e infinita da facticidade (Passado), 

do Para-si (Presente) e de seu possível (Futuro) faria surgir por fim o S/como existência 

em si do Para-si" (SN, 1997, p. 182). Como veremos mais adiante, tal projeto é por 

definição malogrado. "Esse futuro não se realiza. O que se realiza é um Para-si 

designado pelo Futuro e que se constitui em conexão com esse futuro" (SN, 1997, p. 

182). 

Para Sartre, dai decorre a "decepção ontológica" que vivenciamos quando 

chegamos no futuro projetado. Este nunca se realiza, "não se deixa alcançar, desliza ao 

Passado" (SN, 1997, p. 182), E por que tal decepção? "Porque eu me projetava rumo 

ao futuro enquanto futuro" (SN, 1997, p. 183), para além do ser, E a metáfora do 

horizonte que jamais pode ser alcançado enquanto horizonte, mas somente como tendo 

sido um horizonte. 

Concluindo, o sentido de um Para-si presente é constituído pelo futuro, Este não tem 

um ser na medida em que dele podemos dizer que não é, mas que se possibiliza. Desta 

forma, o Para-si é seu futuro diante da possibilidade de não sè-lo. E esta a 

"condenação" do Para-si enquanto nadificador do seu próprio ser e, portanto, 

fundamento de seu nada. "Ser livre é estar condenado a ser livre" (SN, 1997, p. 183). 
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Portanto, este futuro não se encerra na cronologia linear de urna temporalidade 

universal mas, por outro lado, tem a dimensão da realidade humana. 

2.2.2 Ontologia da Temporalidade 

Concluída a sua "fenomenologia das três dimensões temporais", que tinha um certo 

caráter de exame provisório, Sartre parte para o estudo da temporalidade na 

perspectiva de uma "estrutura totalitária que organiza em si as estruturas ek-státicas 

secundárias" (SN, 1997, p. 184). 

E a ontologia da temporalidade pensada a partir de dois pontos de vista: o da 

estática temporal e o da dinâmica temporal. No primeiro, estuda-se o antes e o depois, 

enquanto uma certa estrutura formal que se encontra na base da temporalidade, não 

encerrando necessariamente um caráter de mudança. Do ponto de vista da dinâmica 

temporal, o que se aborda é o fato da sucessão, isto é, o fluir do tempo, o dinamismo 

do seu curso. 

No tocante á temporalidade estática, se admitirmos que a temporalidade implica 

necessariamente a idéia de uma sucessão, nos deparamos de imediato com o caráter 

de irreversibilidade da ordem "antes-depois". Verificamos ai que isto implica um caráter 

de separação próprio do tempo. Por exemplo, é notório que o tempo separa um 

indivíduo da realização de seus desejos, realização pela qual ele deve esperar. Isto é, o 

tempo o separa dele mesmo; daquilo que foi e daquilo que busca ser. Nesta ótica, 

surge uma compreensão da temporalidade como dissolvida "em uma fragmentação de 

antes e depois" (SN, 1997, p. 186), cuja unidade se dará no instante. Este seria 

indivisível e intemporal, não comportando em si mesmo a ordem "antes-depois" - seria 

o "átomo temporal". Tal compreensão fragmentaria o mundo numa infinidade de 
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instantes e não conseguiria explicar como, por outro lado, há um mundo, e que isto 

implica "mudanças conexas e permanências no tempo" (SN. 1997, p. 186). 

Por outro lado. para além deste carater de separação posto pela temporalidade, 

surge também um caráter de unificação. Se, sob certo aspecto, há separação, esta, por 

sua vez, comporta uma certa relação de unificação. Quer dizer que, se estabelecemos 

uma relação, a partir da noção de antes-depois, entre A e B, torna-se evidente que 

estabelecemos também, juntamente a esta separação, uma conexão que pressupõe 

uma "unificação no âmago desta ordem" (SN, 1997, p. 186). E assim, admitindo-se tal 

relação unificadora, devemos atribuir-lhe um caráter de relação externa? Isto é, 

precisamos recorrer a uma testemunha que a estabeleça de fora? Estana, portanto, tal 

testemunha, ao mesmo tempo, no antes e no depois para poder uni-los? Se aceitarmos 

tal hipótese, recolocaríamos este ser testemunhado na mesma condição temporal e 

recairíamos no mesmo problema. E se, de maneira diversa, atribuirmos á testemunha a 

capacidade de transcender o tempo - uma condição de ser intemporal? De acordo com 

Sartre, esta foi a alternativa tanto de Descartes - com a ideia de "Deus e sua criação 

continua" (SN, 1997, p. 188) - como de Kant - que atribuia às categorias a pnori do 

entendimento puro a forma do tempo. O que devemos perguntar e se é possível uma 

sucessão temporal brotar do intemporal. Para Sartre, uma temporalidade que fosse 

estabelecida a partir daí seria mera virtualidade. Em suma, a temporalidade não pode 

derivar do intemporal. 

A solução dada por Sartre é o estabelecimento de um poder dissolvente da 

temporalidade como inscrito no "âmago de um ato unificador" (SN, 1997, p. 191). 

Também considera que estes dois aspectos - a unidade temporal e a sucessão 

irreversível e desagregadora na medida em que não há prioridade nem anterioridade 
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de um sobre o outro, não devem ser considerados isoladamente como portadores de 

um sentido intrínseco e independente. Dito de outra maneira, a temporalidade deve ser 

concebida como "uma unidade que se multiplica, ou seja, é necessário que a 

temporalidade só possa ser uma relação de ser no âmago do próprio ser" (SN, 1997, p. 

192). Em outras palavras, somente um ser que é si mesmo fora de si pode ser 

temporal. A temporalidade enquanto tal não é, mas designa o ser do Para-si. "A 

temporalidade não é, mas o Para-si se temporaliza existindo" (SN, 1997, p. 192). O 

Para-si é ser necessariamente na fonna temporal e na forma de nadificaçâo. Já vimos 

que no seu próprio surgimento ele se apresenta como nadificaçáo do Em-si, 

caracterizando-se como ser diaspórico - no sentido de uma coesão na dispersão. E 

este poder nadificador que se dá em várias dimensões - a reflexão, a transcendência, o 

ser-para-outro - implica uma multiplicidade na unidade do Para-si, em diferentes 

maneiras de relacionamento com o próprio ser. 

De início, partindo de uma nadificaçáo mínima, podemos nos ater às três primeiras 

ek-stases, cujo sentido repousa na distância a si. Assim, 'o Para-si pode e deve 

simultaneamente: 1°) não ser o que é; 2°) ser o que não é: 3°) na unidade de uma 

perpétua remissão, ser o que não é e não ser o que é" (SN, 1997, p. 195). Sartre 

acrescenta que "cada dimensão é uma maneira de se projetar, em vão, para o Si, [...] 

uma maneira diferente de ser esta frustração de ser que o Para-si tem-de-ser" (SN, 

1997, p. 195). 

Analisando mais de perto cada uma dessas dimensões, vemos que na primeira nos 

deparamos com a contingência originária do Para-si, sua facticidade ultrapassada, isto 

é, seu Passado. É o para-si já feito Em-si — seu ser que está atrás de si e do qual ele 

não é fundamento. Não pode suprimi-lo e nem fundir-se com ele. É gratuito. 
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irremediável e não pode voltar-se sobre ele para reintegra-lo à dinâmica do reflexo- 

refletldo. No entanto, tal estrutura é necessariamente constitutiva do ser do Para-si. Se 

o seu ser se caracteriza pelo poder de nadificação, impõe-se a transcendência, o 

ultrapassamento e, conseqüentemente, o ultrapassado. Logo, torna-se inconcebível um 

Para-si sem Passado. Para Sartre, não há um começo absoluto sem passado, Mesmo o 

nascimento de uma criança não implica o surgimento de uma consciência sem 

passado. Embora neste caso não possamos falar de uma consciência que foi fixada na 

condição do Em-sl, isto não elimina o caráter de negação primitiva que constitui o Para- 

si como nadificação do Em-si, de um ser que não é consciência, mas que é o ser que o 

Para-si era antes de nadificá-lo e com o qual guarda uma solidariedade de ser. 

Nesse sentiao. comoreenae-se oem que nosso oassaao nao nos apare" 
limitado por um traço preciso e sem rebarbas - o que ocorreria se a consciência 
pudesse surgir no mundo antes de ter um passado - mas sim que se perca, ao 
contrário, em um progressivo obscurecimento até chegar às trevas que, 
contudo, também são nós mesmos: compreende-se o sentido ontológico desta 
chocante solidariedade com o feto, solidariedade que nâo podemos negar nem 
compreender. Porque, afinal, esse feto era eu. representa o limite de fato de 
minha memória, mas não o limite de direito do meu passado (SN, 1997, p. 195). 

Nesta medida, não cabe perguntar pelo nascimento da consciência, uma vez que 

esta só pode aparecer a si mesma como sendo já nascida. E a própna lei do Para-si, 

que é necessariamente ser nascido, que comporta necessariamente um antes e que, 

inclusive, é o ser responsável pelo surgimento mesmo deste antes. 

Em suma, o Para-si está impregnado pelo seu Passado e deve assumi-lo como 

sendo este Passado sem posicioná-lo, negá-lo ou afirmá-lo; sem tematizá-lo. Se, por 

outro lado, este passado se torna objeto de um questionamento especifico, deixa de 

estar lá atrás onde estava e o Para-si deixa de sê-lo e passa a conhecê-lo enquanto 

objeto dessa indagação presente. 
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Passando à segunda dimensão de nadificação. ser o que nao é. "o Para-si se capta 

como certa falta" (SN. 1997, p. 198). Se, na primeira dimensão, o para-si estava adiante 

de si e constituía o antes, agora está detrás de si na circunstância do ainda não, 

mostrando-se como uma totalidade perpetuamente inconclusa, uma busca vã do 

repouso em si. E o sentido do Futuro. 

Por fim, "na terceira dimensão, o Para-si, disperso no jogo perpétuo do refletido- 

refletidor, escapa a si mesmo na unidade de uma só fuga" (SN, 1997, p. 198), E esta 

perpétua remissão que dispersa o ser do Para-si, ao mesmo tempo, nas três dimensões 

temporais, sem conferir a nenhuma delas uma pnoridade ontológica ou uma autonomia 

em relação às outras. 

Concluindo esta abordagem da temporalidade estática. Sartre a compreende como 

sendo o modo de ser do Para-si, a intra-estrutura de seu ser nadificador e não um 

tempo universal à moda de um continente que abarque as realidades humanas e os 

outros seres. "O Para-si é o ser que tem-de-ser seu ser na forma diaspórica da 

Temporalidade" (SN, 1997, p. 199). 

Por outro lado, naquilo que concerne à "Dinâmica da Temporalidade". a questão a 

ser considerada é a da duração. Isto é, como pode o para-si tornar-se passado a partir 

de uma nadificação de seu ser? Enquanto a filosofia estava centrada na compreensão 

da realidade humana a partir da idéia de um sujeito permanente, à moda de um Em-si, 

tal problema não se colocava,já que este ser surgia como um ser intemporal e 

testemunhante da mudança. Vemos, assim, que não poderíamos falar de uma 

temporalidade de fato e que, portanto, fundamentar a mudança a partir da permanência 

não é um bom caminho. A perspectiva adotada aqui é de considerar que a mudança - 

fTiesmo afetando todo o ser — se dá como mudança a partir de um estado anterior de 
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um determinado ser que passa a ser passado. Em outras palavras, a duração nao 

implica uma mudança de fato. Mas a simples existência da consciência coloca a 

dimensão da temporalidade para o Para-si, e é esta temporalidade que vai fundamentar 

a mudança. Isto porque o Para-si, para se constituir como tal, è presente na medida em 

que deve tornar-se passado de um novo presente. Não há repouso antes da morte. 

Somente com ela todo o sistema é petrificado e a totalidade humana torna-se fixada em 

um Em-si. 

Antes, o presente, ao passar, converte-se em um antes de um determinado Para-si 

que surge, assim, como um depois. Ocorre aqui, segundo Sartre, o caráter da 

nadificação global próprio do devir temporal. Tudo se dá como se as dimensões 

temporais fossem peças encadeadas que mudam de estatuto - passado, presente, 

futuro - sem perder o encadeamento. O Passado é passado de um Presente que será 

convertido em passado de um presente que deverá sucedê-lo e assim por diante. Desta 

forma, também o Presente é presente de um passado especifico, que se tornará 

"Passado de um Passado, ou Mais-que-Perfeito" (SN. 1997, p. 201). E cabe ao Para-si 

estabelecer o nexo que deverá sustentar a série total. Por outro lado, o Futuro 

permanece adiante do Para-si, podendo estabelecer com o presente uma relação mais 

imediata ou remota. Isto é, pode se dar como futuro do pretérito - futuro anterior do 

Passado que não se realiza e que portanto não pode ser presente, conservando um 

caráter de idealidade (por exemplo, eu partiria). Ou como futuro do presente - a partir 

do qual o Presente se dá um caráter de falta e de possibilidade (por exemplo, eu 

partirei). 

Podemos concluir daí que a dinâmica temporal é estrutura fundamental do Para-si e 

que, portanto, a pergunta pela mudança não chega a ser um problema a ser explicitado. 
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Assim, "a mudança pertence naturalmente ao Para-si, na medida que esse Para-si è 

espontaneidade" (SN, 1997, p. 205). Tal espontaneidade se caracteriza por ser evasão 

de si mesma e evasão da própria evasão. Não há um porto seguro, e, portanto, nunca 

se dá uma totalidade acabada. O Para-si nunca pode ser si mesmo, não alcança um 

fundamento último. O caráter da espontaneidade é justamente o de não alcançar uma 

estabilidade a partir da qual pudéssemos dizer que ela é. O Para-si nunca é si mesmo. 

No entanto, é inegável que, do ponto de vista de uma temporalidade psíquica, o 

Para-si dura. Por um lado, tal duração pode se dar a partir de uma consciência 

espontânea de durar, consciência não-tética, não reflexiva. E "uma intuição de um 

tempo imanente" (BORNHEIM, 1984, p. 70). Por outro lado, o para-si pode ter 

consciência de durar. Neste caso, trata-se de uma consciência reflexiva à qual compete 

constituir a temporalidade sob a forma de duração psíquica. "E todos os processos de 

duração psíquica pertencem ã consciência reflexiva" (SN, 1997, p. 208). 

Aqui nos deparamos com a seguinte questão; se "a reflexão ê o Para-si consciente 

de si mesmo" (SN, 1997, p. 208), é necessário que a consciência reflexiva esteja unida 

à consciência refletida sob forma de um nexo de ser. Isto é, se por um lado podemos 

conceber o reflexivo como conhecimento e o refletido como objeto - o que acarretaria 

uma dualidade de ser-, a própria constituição ontológica do Para-si, como já foi visto 

anteriormente, exige que o "reflexivo seja e não seja o refletido" (SN, 1997, p. 209). 

Assim, encontramo-nos, novamente, com o poder nadificador da consciência - que, 

portanto, ê interno ao Para-si - e não com o surgimento de outra consciência. E da 

estrutura mesma da reflexão este caráter de desdobramento que me constitui como 

objeto para mim mesmo e me permite captar-me como durando. Diferentemente do 

momento da captação do Para-si como presença a si, quando se percebe como fora de 
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si ao mesmo tempo que no seu próprio intimo, buscando seu ser em outro lugar - no 

reflexo, enquanto se faz refletidor ou no refletidor enquanto se faz reflexo na reflexão 

ocorre uma interiorização do Para-si em seu próprio ser, numa renovada tentativa de 

fundamentar-se, "de ser para si mesmo o que é" (SN, 1997, p. 211). E nada mais se 

alcança aqui do que a aparição do Para-si para o mesmo Para-si. Isto é, não se atinge 

a condição de ser seu próprio fundamento enquanto ser. mas somente fundamento do 

seu próprio nada. Se não estamos mais no primeiro estágio da nadificaçào, que 

concerne à "existência do Para-si puro e simples" (SN. 1997, p. 213), encontramo-nos 

num estágio intermediário que já aponta para o próximo passo do para-si na sua busca 

infinita e inútil de fundamentar-se. Neste próximo nivel de nadificaçào, será colocada a 

existência do outro "como ato de recuperação de um Para-si por um Para-si que ele 

não é ao modo de não sê-lo" (SN, 1997, p. 213). Trataremos disto no terceiro capitulo 

do nosso trabalho. 

Em suma, voltando á relação da reflexão com a temporalidade, podemos concluir 

que esta "é o próprio dinamismo da reflexão". Em outras palavras, na medida em que o 

Para-si é projeto de recuperação de si mesmo como uma totalidade perpetuamente 

inacabada, ele é reflexão. Assim, se o Para-si se temporaliza - como já vimos 

anteriormente -, a reflexão enquanto seu modo de ser só pode ser temporalização e, 

portanto, consciência das três dimensões ek-stàticas e consciência de duração. O que 

ela realiza é a constituição de um primeiro esboço de um "fora ' que o Para-si constitui 

para si mesmo. Uma sombra, um ser virtual, uma pretensão de dar-se um ser. Tal 

esforço será retomado na perspectiva do ser-Para-outro. 
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2.3 A Transcendência 

Antes de entrarmos no núcleo do nosso tema. devemos abordar ainda uma outra 

dimensão fundamental do ser do Para-si: a transcendência.^' 

Vimos inicialmiente que, ao colocar o problema do ser como ponto de partida de sua 

"ontologia fenomenológica", Sartre encontrou duas regiões distintas e separadas do ser 

- o ser-em-si e o ser-para-si e a partir dai buscou elucidar as relações entre ambas 

com vistas a uma compreensão do serem geral. Partiu então para a descrição do Para- 

si examinando as suas condutas negativas como via de revelação da relação entre a 

realidade humana e o ser dos fenômenos - já que o Em-si, enquanto fechado em si 

mesmo e completamente impermeável, nada poderia revelar. Rejeitando tanto uma 

solução realista quanto outra idealista para o problema - uma vez que tal relação a 

elucidar não podia ser de exterioridade a religar duas substâncias originalmente 

isoladas concluiu que a relação entre o Para-si e o Em-si é de inferioridade e 

constitutiva do ser do Para-si. Ou seja, o Para-si se constitui enquanto tal a partir de sua 

relação com o Em-si, na medida em que se afirma como não sendo o em-si. E a 

definição de consciência já citada anteriormente: "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" 

(SN, 1997. p. 233). 

Posto isto, o que está em questão agora é saber "como e por que o Para-si tem-de- 

ser em seu ser conhecimento do Em-si?" (SN, 1997, p. 233). Se o Para-si é o ser de 

•• o estudo das estruturas imediatas do para-si deve ser complementado eom a analise d;\ transcendência, 
.-"•emente, essa comoiementaçao nao deve ser entendida como aleo que se acrescentasse simplesmente ás 

estruturas primeiras do para-si ou como segundo momento, derivado; muito mais. o |iara-si é constilulivamente 
transcendência, já que ele é o que não é e náo é o que é." nORNMi:iNt. l')84, p. 7.'-7 r 
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consciência e consciência é necessariamente consciência de alguma coisa, o tema que 

se impõe é o do conhecimento. E esta abordagem do problema gnosiológico, como já 

era de se esperar, será desenvolvido sobre o pano de fundo do problema ontológico. 

Partindo do pressuposto de que o conhecimento deve ser compreendido como um 

tipo de relação entre o para-si e o em-si, Sartre acrescenta que o seu ser deve ser 

compreendido como uma "presença a...". Em outras palavras, a consciência è 

consciência de alguma coisa que, portanto, deve estar presente à consciência. Mas, na 

medida em que o em-si nâo pode ser presença a partir de si mesmo - já que é um ser 

fechado em si -, ser-presente só pode ser possivel enquanto um modo de ser do Para- 

si. Assim, a concepção sartreana deste problema inverte os termos da formulação 

comum e define o conhecimento como "presença da consciência à coisa" (SN, 1997, p. 

234). 

Situando a questão no plano ontológico, para responder de onde deriva esta 

necessidade própria da consciência de ser consciência de algo, precisamos retomar a 

diade reflexo-refletidor que serviu anteriormente para caracterizar o Para-si como 

fundamento de seu próprio nada. O que vemos aqui? Que esses dois termos estão 

necessariamente remetidos um ou outro e, portanto, se nadificando mutuamente. Logo, 

se o refletidor não refletir algo para fora desta diade, tal conjunto acaba por desfazer-se 

no nada. Assim, o reflexo deve se qualificar a partir de algo que ele nâo é - algo de fora 

dele. Nesta medida, se já sabemos que "o não ser é estrutura essencial da presença" 

(SN, 1997, p. 235), o Para-si deve se caracterizar enquanto presença àquilo que ele 

não é. Em outras palavras, o que está presente á consciência é aquilo que não é a 

consciência — logo, a relação original que funda o conhecimento é negativa. E se a 

coisa colocada como objeto para a consciência, pela sua própria condição de em-si. 
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não pode colocar-se a si mesma como presença à consciência, podemos concluir que 

"a negação vem do próprio Para-si" (SN. 1997, p. 235). Além disso, tal negação deve 

ser compreendida como uma negação original - e não fruto de um juizo negativo -, a 

partir da qual o Para-si se constitui como não sendo a coisa, colocando portanto o 

conhecimento como seu modo de ser. "o próprio ser do Para-si enquanto presença a... " 

(SN, 1997, p. 236). 

Detalhando um pouco mais o caráter desta negação, convém diferenciar 

novamente a negação externa da interna. Na primeira, ocorre um nexo de exterioridade 

entre dois seres a partir de um terceiro ser testemunhante. Tal negação, na medida em 

que é externa, não é constitutiva desses seres. Por outro lado, na negação interna, 

quando o Para-si se qualifica como não sendo desta ou daquela maneira - isto é, 

negando de si mesmo certa característica especifica -, podemos dizer que ele está se 

atribuindo uma qualidade real na forma negativa. Por exemplo, "não sou um homem 

religioso". A ausência de determinada qualidade é aqui qualificadora deste Para-si e a 

negação assume o papel de "nexo de ser essencial" (SN. 1997, p. 237). Assim, 

podemos concluir que se este tipo de negação compete exclusivamente ao Para-si - já 

que o conhecer pertence somente a ele -, "o Para-si encerra em seu ser o ser do objeto 

que ele não é, na medida em que em seu ser está em questão o seu ser como não 

sendo este ser" (SN, 1997, p. 237). 

Cabe acentuar que não se trata de diferenciar-se de um objeto especifico a partir de 

uma experiência empírica deste objeto. A questão se refere a um surgimento que se dá 

como fdto origindl do Para-si, que é ser presente ao objeto que ele não é. E uma 

relação de nexo ontológico enquanto fundamento do conhecimento. "Na negação 

interna, o Para-si se aniquila sobre aquilo que nega. As qualidades negadas são 



precisamente o que há de mais presente ao Para-si" (SN, 1997, p. 238). Ou seja, tais 

qualidades negadas são constitutivas do ser do Para-si e, nesta medida, pode-se 

afirmar que o "nexo primeiro entre o Em-si e o Para-si é. portanto, um nexo de ser" (SN, 

1997 p. 238). O ser que se dá na relação de conhecimento e o Em-si. O conhecido, 

enquanto plenitude do Em-si. é o ser. Por outro lado. eu mesmo, enquanto 

cognoscente, sou o nada que - por isso mesmo - não posso ser captado. Sou pura 

presença a. Lançando mão de um exemplo, Sartre mostra que, nos casos de 

fascinação, o objeto fascinante é visto como um "objeto gigante em um mundo deserto" 

(SN 1997. p. 239). Ocorre um destaque absoluto de tal objeto a partir de um fundo 

vazio já que o cognoscente não é - é pura negação daquilo pelo qual está fascinado. 

Pura presença imediata, pura identidade negada, não havendo nenhum suporte em-si 

para sustentar um juizo negativo. Cognoscente e conhecido estão, assim, separados 

por um nada. na "indistinção total do ser" (SN. 1997, p. 241). Simplesmente deriva dai 

uma revelação do ser-em-si. Revelação que não é criadora do ser-em-si e também não 

o acresce de nenhuma outra qualificação - uma presença que nao pode "ser expressa 

em termos de continuidade ou de descontinuidade" (SN, 1997, p. 240). Sartre conclui 

que "o conhecimento è negatividade pura; faz somente com que haja ser" (SN, 1997, p. 

241) E assim, conhecer pode ser compreendido como um realizar Realização do ser- 

em-si que, pode-se dizer, "recebeu" um ser e, ao mesmo tempo, realização do Para-si, 

que realizou sua situação de ser realizante do ser do Em-si. 

E a esta negação interna que Sartre nomeia de transcendência. Ela é realizante na 

medida em que, "determinando o Para-si em seu ser, desvela o Em-si" (SN, 1997, p. 

242) Estamos falando do ser do Para-si, e a transcendência - não custa insistir - é 

constitutiva deste ser. 
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Poderíamos perguntar, então, se este poder conferido ao Para-si possibilita a 

determinação do em-si enquanto um todo ou um isto singular. Vemos que, ao negar ser 

um ser particular, o que se revela è uma negatividade secundária, que nào deve ser 

confundida com a transcendência originária na qual o Para-si é presença ao ser. Por 

outro lado, os vários istos remetem ao todo e vice-versa. A percepção so se articula 

sobre o fundo ontológico da presença ao mundo, e o mundo se desvela concretamente 

como fundo de cada percepção singular" (SN, 1997, p. 243). 

Esta possibilidade que tem o Para-si de estar presente no ser enquanto totalidade 

decorre de sua própria condição de totalidade destotalizada. Ocorre uma totalizaçào do 

ser - fruto desta negação radical e originária que constitui o Para-si como não sendo o 

ser nnas que não alcança o ser e que nada lhe acrescenta. Assim, é o nada - 

enquanto é a própria "realidade humana como negação radical" (SN, 1997, p. 244) - 

que sustenta a totalidade. 

Para melhor compreendermos a relação do Para-si com o isto ou o todo, podemos 

pensá-la a partir da relação forma/fundo, da qual está na base. O isto so pode aparecer 

enquanto forma sobre o fundo do ser. E por isto que uma negação concreta - negação 

de um ser especifico e em um dado momento - pela realidade humana só pode se dar 

"sobre a totalidade indiferenciada do ser, na medida em que o Para-si é negação radical 

e sincrética dessa totalidade" (SN, 1997, p. 245). Quando um isto especifico é revelado 

em uma negação - e só assim pode sê-lo -, as outras negações se recolhem á 

indiferenciação da negação radical da totalidade - ao fundo. Em outras palavras, os 

outros istos sofrem um "recuo ao fundo do mundo". O modo do Para-si de não ser o 

mundo — o Em-si enquanto totalidade - se dá pela negação dos istos particulares. 

Assim, a determinação é negação que vem ao isto pelo Para-si - nada lhe acrescenta 



ou subtrai - e não opera uma síntese dos istos em favor de uma totalidade. E relação 

de exterioridade, já que o isto , enquanto em-sl que é - portanto, enquanto é o que é 

não poderia ser para fora de si, não podendo "negar de si mesmo sua identidade com o 

todo" (SN, 1997, p. 245) - depende de uma negação que so pode ser operada pelo 

Para-si. Em suma, "vemos aparecer a determinação como negação externa correlata à 

negação interna, radical e ek-stática que eu sou" (SN. 1997, p. 246), 

Daí a realidade do mundo revelar-se ambígua. Isto é. se por um lado é totalidade 

sintética, por outro é "coleção puramente aditiva de todos os istos" (SN, 1997, p. 246). 

Em outras palavras, a negação radical do mundo enquanto totalidade so se efetiva a 

partir das negações particulares dos istos, na mesma medida em que tais negações 

particulares - evidenciadoras das formas - se dão necessariamente sobre o fundo do 

mundo. A imagem que Sartre usa para ilustrar esta ambigüidade é a de uma caixa que. 

assim como o mundo, ao se abrir e deixar aparecer um ou vários istos como formas 

diferenciadas, nos força a admitir que os mesmos ya eram na indiferenciação do fundo 

ou, se preferirmos, já existiam dentro da caixa fechada. Portanto, o mundo náo é "uma 

síntese real. mas limitação ideal, obtida pelo nada. de uma coleção de ;síos '(SN, 1997, 

p. 246). 

Surge daí a necessidade de compreendermos o que é o espaço - "esta 

evanescência perpétua da totalidade em coleção, do continuo em descontínuo" (SN, 

1997, p. 246). É certo que o espaço também vem ao mundo pelo Para-si na medida em 

que somente a ele compete estabelecer uma relação entre os istos e o todo. Os istos, 

enquanto Em-sis, não podem operar, por suas próprias contas, uma relação. Portanto, 

o espaço não é um ser, mas uma relação mutável entre seres que não estão 

originariamente relacionados uns aos outros, estabelecida exteriormente, "O espaço 



não é o fundo nem a forma, mas a idealidade do fundo na medida que è sempre capaz 

de desagregar-se em formas" (SN, 1997, p. 247). A dimensão espacial de um isto nào 

se incorpora ao mesmo. Antes, é a sua relação com o fundo estabelecida de fora. Ao 

contrário de Kant - para o qual o espaço seria uma forma derivada de uma estrutura a 

priori-, Sartre afirma que o espaço é nada. Sendo mera relação de exterioridade, não 

atinge o ser espacializado. 

Em suma, se investigarmos os vários modos de relacionamento do para-si com o 

em-si - na forma da qualidade, da quantidade, da utensilidade, por exemplo - 

encontraremos sempre a negatividade como seu pressuposto, bem como o 

ultrapassamento do isto que o para-si opera em direção a si mesmo. "Uma vez que sou 

sempre para-além do que sou, por-vir de mim mesmo, o isto ao qual sou presente é 

originariamente o transcendido [...] Na medida em que me faço ser negação do isto, fujo 

desta negação..." (SN, 1997, p. 256). 

Encerrando esta análise do desvelamento que o para-si opera do mundo - 

enquanto é a própria transcendência na forma de uma negação interna podemos 

reafirmar que o conhecimento deve ser compreendido com a própria presença do para- 

si ao ser. Deste modo, não há uma anterioridade do Para-si, que primeiro existiria para 

depois conhecer. O que constitui o conhecimento é "o surgimento absoluto e pnmeiro 

do Para-si em meio do ser e para além do ser" (SN, 1997, p. 284) - já que é nadificaçáo 

do ser que ele não é e de si mesmo. Novamente nos deparamos com a ambigüidade 

radical que acompanha o Para-si em seu próprio ser, isto è, é pela negatividade 

operada pelo Para-si que o Em-si se torna ser - pode ser afirmado. Se na relação de 

conhecimento o Para-si nada agrega ao Em-si, é desta mesma relação que o Em-si 

depende para que possa existir na condição mesma de Em-si — segundo Sartre, o para- 



si é a única aventura possível para o em-si. Se o próprio em-si fosse capaz de afirmar a 

si mesmo, deixaria de ser em-si, já que deixaria de ser total imanéncia e identidade 

consigo mesmo. Assim, esta negação que o Para-si opera e uma "negação afirmativa 

[...]: Há ser porque sou negação do ser" (SN, 1997, p. 285). E por isso que Sartre pode 

concluir: "O mundo é humano" (SN, 1997, p. 285). 



Capítulo 3 

O Outro 

"Naufragar no outro 
é uma forma do salvaçSo 

Lya Luft - SocfVtJ Mirada 



3.1 O Problema do Outro 

Após abordar o problema do conhecimento. Sartre afirma que. por respeito a uma 

ordem rigorosa que impôs à sua ontologia - e não por negligência ou desconhecimento 

ainda não se referiu à questão do corpo - embora este seja um problema evidente e 

capital quando nos propomos pensar a realidade humana, Isto é, se é certo que o 

problema do conhecimento implica pensar o corpo, este aparece necessariamente 

como algo conhecido e, portanto, não poderia ser pensado antes que se definisse a 

própria estrutura do conhecimento. Não cabena compreendermos o conhecimento 

como derivado do corpo se antes não soubéssemos como se dá o conhecer. E mais, o 

corpo que conheço é o corpo dos outros. O conhecimento que tenho acerca do meu 

próprio corpo depende da maneira como ele é visto pelos outros^". Esta particularidade 

do corpo é que coloca o problema da existência do outro e do meu ser-para-outro. 

Assim, a natureza do meu corpo me remete à existência do ouiro e a meu so-- 
Para-outro. Descubro com ele, para a realidade humana, outro modo do 
existência tão fundamental quanto o ser-Para-si, que denominaremos ser-Para- 
outro. Se almejo descrever de forma exaustiva a relação do homem com o ser, o 
necessário agora abordar o estudo desta nova estmtura de meu ser o Para- 
outro. Pois a realidade humana, em um umco e mesmo surgimento, devo ser em 
seu ser Para-si-Para-outro (SN, 1997, p, 286) 

É fundamental atentar para a passagem que sublinhamos nesta última citação, pois 

é a partir dela que será possível não incorrermos nem no solipsismo e nem na idéia de 

uma relação de conhecimento entre o meu ser e o ser do outro^^ Todo o esforço que 

50 segue decorre da tentativa de explicitar detalhadamente como, em meu ser mesmo, 

"E o caráter particular do corpo, dc nosso corpo, c ser essencialmente "o conhecido por Outro'; o nue eu conluio e 
o corpo dos outros. Assim, a natureza do meu corpo me remete à existência de Outro." I'M'), p. <)4. 

" "Somente se minha relação com o outro é relação dc ser e não relação dc conhecimento. si>n\enie assim poderemos 
relutar o solipsismo de maneira etlcaz." ENTRALGO. l')88. p. 28<). 
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O ser do outro já está presente na condição de constituidor deste ser. Em outras 

palavras, aquilo que podemos denominar de uma ambigüidade presente na relação 

entre a consciência e a coisa - já que podemos distinguir uma da outra, mas não 

podemos separá-las^° - encontramos novamente aqui, na constituição do ser Para-si- 

Para-outro. Na base desta "aporia", está o conceito de nada. Como já vimos nos dois 

capítulos anteriores, é este nada que funda a possibilidade da alteridade e. portanto, do 

outro^^ Estamos agora no terreno da terceira ek-stasis ou saida do ser" e, também 

aqui, "o nada é a única possibilidade do ser" (TROGO, 1984b, p. 91). Como bem 

explicita Sebastião Trogo (1984a); 

D trabalho do re-envo da diade-fantasma (primeira ek-stase) complexificado com 
a adoção do transcendente (diade re-flectens-reflexus) - uma segunda ek-stase 
que se desenvolvia intra-muros' - agora (em terceira ek-stase) se coloca como 
confronto entre duas cidadelas. 

Chegamos portanto ao tema central desta dissertação: mostrar a originalidade da 

idéia de um cogito elargi. Cabe agora situar o problema e mostrar a limitação que, de 

acordo com Sartre, encontramos nas formulações que o precederam. 

Já mostramos que a realidade humana é Para-si. No entanto, ainda no plano das 

experiências cotidianas, este mesmo Para-si — conservando-se como tal — encontra 

urna nova dimensão da estrutura ontológica de seu próprio ser que. de maneira diversa, 

embora seja sua, não é para-si. Em outras palavras "um ser que é meu sem ser-para- 

mim" (SN, 1997, p. 289). 

"Desta maneira, reconhecemos a possibilidade de distinção sem portanto conscniir á separa(,";V) ciiirc a consciência 
e a coisa da qual ela e consciência. IF^OCK^, l')84b. p, S8. ...há para mim uma certa laciildaile ilc sair de almim 
modo desta experiência ou. se ousamos dizer de outro modo. sair pemianeceiido. " Hl- WAlü.llllNS apiid l UOCit). 
1984b.p.88. 

"E ele o responsável, o indice segundo o qual a consciência pode distinuuir onde tentiina a coisa e tMuie ela mesma 
começa." TROGO. 1984b. p. 91. 
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A experiência da vergonha é reveladora deste novo ser^^ Não sendo originalmente 

de caráter reflexivo, posicionai, sua estrutura é intencional. Vergonha é vergonha de si. 

Envergonho-me de certos aspectos de meu ser diante de alguém. Estou ainda situado 

no plano de uma vivência irrefletida, de uma consciência espontânea, mas que já me 

permite constatar uma certa presença de um outro que me vê. "Sinto vergonha de mim 

tal como apareço ao outro" (SN, 1997, p. 290). Portanto, pode-se afirmar que o outro 

me remete a mim mesmo e possibilita a elaboração de um juizo sobre o ser que sou 

para ele, à moda do ser de um objeto. Não é o meu ser-para-mim que é captado pelo 

outro, mas sim o ser que é meu sem ser-para-mim; meu ser-para-outro, No entanto, 

este objeto que sou para-outro não é uma pura criação arbitrária e vâ de sua mente. Se 

assim fosse, eu não seria afetado por ela. O que acontece na experiência da vergonha 

é um reconhecimento, "é um arrepio imediato que me percorre da cabeça aos pés sem 

qualquer preparação discursiva" (SN. 1997, p. 290). Também não seria o caso de 

operar uma comparação entre o Para-si que sou para mim com este Em-si que surge 

diante do olhar do outro, e partir para uma espécie de apuração da verdade. O que 

interessa é a constatação evidente e imediata da existência do outro, uma vez que a 

própria vergonha impõe ser vergonha de algo diante de alguém Não há tal tipo de 

experiência em total solidão. Mesmo uma "prática religiosa da vergonha" já seria um 

reconhecimento. A presença do outro é a de um outro-sujeito e não de um outro-objeto. 

Não estamos falando do olho-objeto que possibilita o olhar, e sim do olhar-sujeito que, 

portanto, não pode ser objeto para mim. Portanto, este olhar não implica 

mesmíi maneira que a náusea c a angústia nos colocou cm lace, unia da liberdade c a outra ilo eni-si, a 
veruonhavai situar nossa consciência diante do outro." LAFARGE, l%7,p.^)3. 
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necessariamente a existência de globos oculares. E mais, este ser que passa a existir 

com e a partir do outro, que apreendo como aparecendo para o outro, "nâo reside no 

outro; eu sou responsável por ele" (SN. 1997. p. 290). O que fica patente é que o Para- 

si remete necessariamente ao Para-outro^^ e que depende do "outro para captar 

plenamente todas as estruturas de seu ser' (SN, 1997, p. 290). 

Antes de apresentar detalhadamente a sua formulação do problema, primeiramente 

Sartre vai fazer a crítica das abordagens dos realistas e dos idealistas e, em seguida, 

considerar os alcances e as limitações do tratamento que HusserI, Hegel e Heidegger 

dispensaram à questão. 

No tocante aos realistas, o problema se coloca quase que como uma ausência de 

problematização. O outro, para os realistas, é dado em meio aos demais objetos do 

mundo; é uma substância pensante que posso compreender por analogia às estruturas 

que encontro em mim. Desta forma, e na medida em que o conhecimento é 

compreendido como resultado de uma "ação do mundo sobre a substância pensante" 

(SN, 1997, p. 291), não há reciprocidade de ação das consciências pensantes entre si. 

A comunicação que mantenho com o outro, a relação possivel entre duas substâncias 

pensantes se dá "por intermédio do mundo" (SN, 1997. p. 291) e a partir da relação 

entre os corpos. É, portanto, uma relação de pura exterioridade. Ou seja, não há uma 

presença imediata entre a minha alma^^ e a alma do outro, na medida em que elas 

estão separadas por seus respectivos corpos, assim como qualquer objeto do mundo 

está separado de outro objeto. 

*■* ,.o homem é condenado íi se lazer, mas nüo em solidão. l£!e se ta/ em presença di>s oijlros, |...| lüi me laço - isio 
é certo - mas eu me faço em meio aos outros." L.\FARGE. 1 %7, p.«) I. 

Embora o conceito de alma seja estranho ao universo de O ser i- o nada. é empregado por Sartre para enlatiAir a 
concepção realista. 



Em suma, se o que funda o conhecimento é a presença objetiva da coisa na 

consciência, a alma é uma pura significação abstrata: assim, podemos afirmar que "o 

realismo não deixa qualquer lugar à intuição do outro" (SN, 1997, p. 292). Se pode 

haver a intuição de um corpo verdadeiramente presente, não podemos tomá-lo como 

corpo de outro. Trata-se de um corpo qualquer. Sem alma. Sem as características que 

totalizam e singuiarizam um corpo humano. E assim, se a existência do outro ê dada 

como certa, fundar o conhecimento que dele podemos ter a partir da mera experiência 

empírica ou por analogias comigo mesmo jamais me dará um conhecimento certo, mas 

somente provável. Se não há intuição da alma alheia, o que é dado é apenas um corpo 

qualquer - sem alma, sem outro. Portanto, nesta perspectiva, é apenas provável que o 

outro seja mais do que um corpo. 

Fica aí o paradoxo: eles tomam por certa a existência do outro, mas o 

conhecimento que dela temos é apenas conjetural. Sartre acusa: aí "o sofisma do 

realismo" (SN, 1997, p. 293). 

Por fim, com maior rigor, teríamos que admitir que, se o outro somente nos é 

acessível por um conhecimento conjetural, a sua existência não sena mais que 

pj-Qvável: jamais certa. 

Constatando assim a falência do realismo no que diz respeito a essa questão, 

Sartre afirma que ele nos remete ao idealismo''"", ou seja, 

se o corpo e um objeto real que atua realmente sobre a substância pensante, o 
outro se converte em pura representação, cujo osso é um simples fx)icif)i, ou 
seja, cuja existência é medida pelo conhecimento que dela temos (SN 1997 d 
293). 

"Podemos fülíir no má.ximo de uma probabilidade, li se o rculisi^i insistir cm utirmar t|iic eslc homciu mesmo assim 

é um alter ego, ele entra inevitavclmcnti. cm contradição com seus princípios. Sua alirmaçiU) \ai alem dos latos 
controláveis e presentes 'em pessoa'. Ele se volta para a metallsica, p;ira o idealismo." (UJ lAVIR I l 1. I <)7(), p. .^S. 
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Desta forma, se fomos remetidos ao idealismo, passemos à sua interrogação. O 

que podemos encontrar ai? 

De acordo com Sartre, por estar mais preocupado em "estabelecer as leis 

universais da subjetividade" (SN, 1997, p, 293), Kant náo aborda a pluralidade das 

pessoas. O sujeito kantiano é uma essência comum presente em cada homem 

particular e não uma determinação de um ser concretamente situado no mundo. Por 

outro lado, não poderíamos afirmar que o problema do outro está simplesmente fora do 

sistema de Kant. Na verdade, ele - o outro - me é dado à experiência como um objeto 

particular. Desta maneira, e considerando que Kant se colocou no lugar de um sujeito 

puro para tentar estabelecer as condições de possibilidade das várias categorias de 

objetos, cabe perguntar quais são as condições que possibilitam conhecer o outro. 

E certo que, embora possamos pensar em uma existência noumènica do outro - 

por analogia à minha própria existência noumènica o meu encontro com ele só pode 

ser concebido no plano fenomênico. "O outro ê um fenômeno que remete a outros 

fenômenos [...] radicalmente distintos de todos os demais' (SN, 1997, p. 294). E por 

que distintos? Porque me remetem a uma outra unidade organizadora que náo é minha 

o outro. Recorrendo a um exemplo, o que constatamos ao perceber a alegria de uma 

outra pessoa? Primeiramente, o que percebo depende da minha capacidade de 

sintetizar os fenômenos a partir da minha própria condição de unidade organizadora de 

experiências - por exemplo, interpretar o semblante do outro como manifestação de 

alegria. Por outro lado, como este fenômeno que percebo provém de uma outra 

unidade organizadora que ê inacessível à minha própha experiência - as sensações do 

outro para ele mesmo - e considerando que, de acordo com Kant. "a condição de 
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possibilidade de toda experiência é a de que o sujeito organize suas impressões em 

sistema conexo" (SN, 1997, p. 295), seria o caso de perguntarmos qual é a unidade 

organizadora deste fenômeno. Haveria aqui uma sobredeterminação do fenômeno e 

uma contradição se admitirmos a possibilidade de minhas experiências serem 

organizadas por outro. Também não seria o caso de apelarmos para a idéia de 

causalidade, na medida em que ela somente pode operar um nexo entre fenômenos de 

um mesmo sistema. Em outras palavras, não podemos estabelecer uma causalidade 

que servisse como elemento de ligação entre duas experiências originalmente 

separadas - "... a raiva que o outro sente é um fenômeno, e a expressão enfurecida 

que percebo é outro" (SN, 1997, p. 295) - e duas temporalidades distintas - a da minha 

experiência e a do outro -, "... já que a síntese unificadora dos momentos é um ato do 

sujeito" (SN, 1997, p. 295). Se há uma identidade de uma essência temporal, assim 

como uma identidade de uma essência humana, tais identidades estão fundadas em 

uma universalidade puramente conceituai que não impede nem uma "diversidade 

incomunicável dos tempos" e nem uma "diversidade incomunicável das consciências 

humanas". E desta maneira, se não podemos conceber uma relação entre as 

consciências, "o conceito de outro não poderia constituir nossa experiência" (SN, 1997, 

p. 296). 

Talvez o recurso fosse considerar o outro como uma hipótese o prion e situá-lo 

entre os conceitos reguladores que se justificariam na medida em que permitissem 

operar a unidade da minha experiência. No entanto, não seria este o caso se 

considerarmos que a percepção do outro que vivencio na minha experiência é um 

fenômeno que remete a um sistema diferente do meu e composto por fenômenos que 

nâo compõem a minha experiência - portanto, são impossíveis para mim. Se este 



sistema é composto por fenômenos distintos daqueles que existem para mim, um 

conceito meramente instrumental de outro não pode unificar os fenômenos. Ele também 

não sen/e para organizar a minha experiência, uma vez que, na medida em que o outro 

é aquele que me vê, sou para ele objeto e não sujeito. Portanto, ao invés de surgir 

como elemento organizador das minhas experiências, o outro é a negação dessas 

experiências. 

Em suma, 

o outro, na oerspectiva idealista, nâo pode ser considerado como conceito 
constitutivo nem como conceito regulador de meu conhecimento É concebido 
como real e, contudo, nâo posso conceber sua relaçáo real comigo, eu o 
construo como objeto e, contudo, ele nâo me é dado pela intuição; posiciono-o 
como sujeito e, contudo, é a titulo de objeto de meus pensamentos quo o 
considero (SN, 1997, p. 298). 

Assim, resta ao idealista deixar de lado o conceito de outro, provando que ele nada 

significa para constituir a minha experiência, ou simplesmente admitir a existência real 

do outro, posicionando "uma comunicação real e extra-empirica entre as consciências" 

(SN, 1997, p. 298). 

Na primeira hipótese, cairiamos no solipsismo e teriamos duas alternativas: ou 

afirmar uma solidão ontológica, sustentando de maneira absurda que nada existe fora 

de mim - o que significaria transcender o campo da minha experiência, ou, atendo-me 

ao campo da experiência e à moda de um positivismo critico, simplesmente nào fazer 

yso do conceito de outro, na medida em que este se refere a "sistemas de 

representações organizados por um sujeito fora de minha experiência" (SN, 1997, p. 

298). 

Na segunda hipótese, estaríamos restaurando a noção de substância — 

estabelecendo "uma pluralidade de sistemas fechados que só podem se comunicar por 

fora" (SN, 1997, P- 299) -e, conseqüentemente, caindo em um realismo. 
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Por fim, se inicialmente recusou-se a posição realista porque resvala no idealismo, 

agora deve-se abandonar a posição idealista porque esta, ao tentar rechaçar o 

solipsismo, resvala em um realismo injustificado. O que podemos concluir dai? 

Para Sartre, se a negação é necessariamente estrutura constitutiva do outro - o 

outro é o que eu não sou -, o erro comum ao realismo e ao idealismo è conceber tal 

negação na perspectiva da exterioridade. Isto é, se "o outro é aquele que não é o que 

eu sou e que é o que eu não sou" (SN. 1997, p. 300), existe uma "distância ontológica 

absoluta" (ENTRALGO, 1988, p. 289) entre eu e o outro. Um nada - enquanto dado - 

me separa do outro e decreta uma total ausência de relação. O outro me é dado como 

um Em-si exterior a mim e a separação entre os nossos corpos tem o mesmo estatuto 

que encontramos ao diferenciar um objeto qualquer de outro objeto. Na medida em que 

há uma distância entre as consciências, estas não se afetam e não pode haver nem 

determinação de uma sobre a outra e muito menos reciprocidade. 

Em suma, para as duas posturas - a realista e a idealista o problema è o mesmo; 

"pelo fato de que o outro nos é revelado em um mundo espacial, é um espaço real ou 

ideal que nos separa do outro' (SN, 1997, p. 301). E assim, o problema permanece em 

aberto, uma vez que. se de fato a minha relação com o outro se limitasse a uma pura 

relação negativa de exterioridade, o seu aparecimento ou desaparecimento no campo 

da minha experiência não podeha afetar-me - assim como ocorre na dimensão do ser- 

ern-si. Mas isto não corresponde ao verificado. 

Concluindo, a única maneira de superar essas duas perspectivas é compreendendo 

que a negação que se encontra na origem da minha relação com o outro é negação de 

interioridade e reciprocidade. Ou seja, tal negação "me determina por intermédio do 

outro e determina o outro por meu intermédio" (SN. 1997, p. 302). 
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3.2 Da Insuficiência das Teses Precedentes 

Tudo indica que a filosofia contemporânea entendeu bem que. se queremos evitar o 

solipsismo, nào há como conceber a minha relação com o outro a nâo ser na 

perspectiva de um nexo fundamental, reciproco e onginàrio na constituição das 

consciências. No entanto, se superamos a dimensão de uma negação externa, 

permanecemos presas da idéia de que é pelo conhecimento que se dà tal conexão. 

Vejamos como HusserI, Hegel e Heidegger pensaram esta questão. 

HusserI pretende não incorrer no solipsismo por acreditar que "o recurso ao outro é 

condição indispensável à constituição de um mundo" (SN, 1997, p. 303). Assim, 

considerando também que o meu eu psicofísico é parte deste mundo a ser constituído 

pelo outro, torna-se evidente que dependo do outro como condição necessária à 

constituição do meu eu - por extensão, do eu de cada um e de todos os homens. Mais 

ainda, não havendo privilégio de nenhum eu particular sobre os outros - já que todos 

aparecem no mundo -. podemos dizer que há como que uma interdependência entre 

os vários "egos", uma vez que todos carecem necessariamente de outro "ego" para a 

sua constituição. 

Inegavelmente há aqui um avanço ao admitir-se uma pluralidade de Para-sis e ao 

não se submeter a noção de outro á experiência ou a um mero raciocínio analógico. No 

entanto, pensa Sartre, HusserI, à moda kantiana, conserva a idéia de um sujeito 

transcendental''®. Assim, não encontro o outro no mundo da minha experiência. O que 

-'> "HusserI e.xpulsou as coisas da conscicncia. mas tez 'honrosa cxccvüo' a uni suposto lúi rransccncicnial, cspccic 
epiccniro que ficaria no interior da conscicncia, organÍ7.ando à sua volta os atos psiijuicoK, as pcri:cp(,"i^cs c a.s 

riências. como um imã organiza os lllamcntos de tcrro espalhados ao seu redor. 1'ara Sartre n;\o é este pseudo- 
p^i nue unifica a consciência: embora nos pareça táo íntimo, o hu n;\o "hahita" .1 coi\scicncia, siiua-sc tora dela. 
como um objeto do mundo exterior." PERDIGÃO. p. 47. 



ss 

encontro é um personagem empírico que me remete a um sujeito transcendental. O 

problema se desloca do plano das relações concretas entre sujeitos empíricos para um 

plano além das experiências onde devena ocorrer uma conexão entre tais sujeitos 

transcendentais. Porém, HusserI não pode provar como a minha consciência 

transcendental seria afetada e constituída em seu ser mesmo por outras consciências 

transcendentais. A sua íntersubjetívidade é monadológica e o único nexo que pode 

existir entre o meu ser e o ser do outro está fundado no conhecimento. Logo, assim 

como Kant, HusserI não escapa ao solipsismo^^. 

Abandonando a sucessão cronológica dos filósofos em questão em favor de uma 

"dialética intemporal", Sartre passa à consideração do tema do outro em Hegel, que, 

comparativamente a HusserI, realiza um grande progresso. Em Hegel, o outro é 

indispensável "para a própria existência de minha consciência como consciência de si" 

(SN 1997. p. 306). Isto é, se inicialmente o Eu pode apreender-se a si mesmo e. 

portanto, no plano de uma pura identidade consigo ser consciência de si, tal 

consciência de si só pode dar-se a si mesma o estatuto de certeza verdadeira se 

consegue - respeitando a própria dinâmica da dialética do devir da consciência^" - 

Conlorme observa Entralgo (1988), parece que o proprio pressuposto iiieuHÍoloi:ico lie lliisscri o leria levado a 
Hcr-sc no solipsismo; "...a empresa tenomenolóiíica requer colocar-se inicial e nielinlicamciile na atiluile ilo 

Tnsismo. O aspirante a fenomenólogo deve iniciar sua tiirela conquistando a pure/:» e a solidAo do seu eu 
transcendental c contemplar a panir dai eidctica e descriti\ainente a essência imutável d.is \ ivèncias | O 

menólogo atua como tal vivendo, vendo e falando em primeira pessoa ) ,\ investigas;Vi ^enomelloló^ica |...| é 
ypp rnovimento espiritual de retirada e regresso; retirada metódica do eu à intimiiiade ila consciência pura |...| e 

t dico regresso em direção a essa realidade, para possui-la intelectualmente desde um luniiamenlo ao qual ni\o 
jTodem chegar a mutabilidade e a contingência." ENTR.\LüO. l')88. p. 158-15'), 

•' neste movimento [...] no qual a consciência de si se Ibmia e objetiva a si mesma, ha três graus ou etapas 
■ citjais. No primeiro, o impulso - e por conseguinte, a autoconsciência mesma - acha-se dirigido pani as coisas 

riores ao eu; é o apetite (impulso, desejo). No segundo, a consciência de si se dirige para outra consciência de si 
rior a ela e dela distinta; mais concisamente. para o outro; ê a consciência de si 'reconhecenie'. No terceiro, a 

^ ciência de si se conhece em outras consciências de si às quais e para as quais ela ê igual; ê a consciêi\cia de si 
1 No centro mesmo de sua descriçüo do espirito subjetivo {...J, liegel descobre o problema do outro," 

InTRALGO. 1988, P. 102. 
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"fazer-se válida exteriormente, outorgando a si objetividade e existência manifesta" (SN. 

1997, p. 306). Neste processo, o outro é o mediador indispensável. "A consciência náo 

será consciência de si se não passar pelo momento do reconhecimento em face do 

outro" (VAZ, 1963, p. 63). Para Sartre, encontramos nesta formulação de Hegel o nexo 

de negação de inferioridade que não se fazia presente em Husserl. Nâo existe mais um 

nada externo a separar as consciências. E a própria consciência de si que se constitui 

como tal ao negar o outro para poder ser si mesma. E, reciprocamente, o "outro è 

aquele que me exclui sendo si mesmo" (SN. 1997, p. 306). Deste modo, a aparição do 

outro se dá na forma da negatividade como sendo aquele que eu não sou e - por se 

tratar também de uma consciência de si - apareço ao outro da mesma forma, como 

uma existência concreta, um objeto imediato, imerso no mundo^° Em suma, nâo se 

trata de uma via de mão única que iria de mim ao outro. Antes, há reciprocidade, já que 

"é somente na medida em que se opõe ao outro que cada um é absolutamente Para-si" 

(SN, 1997, p. 307). Assim, se o ser para outro é um momento do processo de 

desenvolvimento da consciência de si - já que "o caminho da interioridade passa pelo 

outro" (SN,1997, p. 307) o seu ser depende do outro em seu ser mesmo - esta é a 

grande intuição de Hegel, desenvolvida longamente na sua dialética da relação 

senhor/escravo. Agora, se dependo do outro no âmago do meu próprio ser, parece que 

o solipsismo não tem mais lugar. Em sintese. Sartre pode concluir que 

Ao passar de Husserl a Hegel, cumprimos imenso progresso om prineiro lugar, 
a negaçào que constitui o outro é direta, interna e reciproca; depois, interpela o 
penetra em cada consciência em seu mais profundo ser, o problema se coloca ao 
nível do ser intimo, do Eu universal e transcendental; é em meu ser essencial quo 
dependo do ser essencial do outro, e, em vez de se dever opor meu ser para mm 
a meu ser Para-outro, o ser-Para-outro aparece como condição necessária a meu 
ser para mim" (SN, 1997, p. 308-309) 

29 "Para a consciência de si, viver para fora de si c produzir-sc a si mesma como objeto." liN I R.Al.íiO. 1<)«X. p. 102. 
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No entanto, apesar de considerar a genialidade da intuição hegeiiana ao fazer com 

que eu dependa do outro em meu próprio ser, Sartre nào lhe poupará criticas. Se o 

problema do outro foi apresentado ontologicamente, foi desenvolvido na perspectiva do 

conhecimento. Se a minha consciência, na busca do seu reconhecimento, deve tornar- 

se objeto para outra consciência - mesmo se a outra, reciprocamente, deve tornar-se 

objeto para a minha é porque o problema deve ser resolvido na esfera do 

conhecimento. Para o idealismo absoluto de Hegel - onde ser e conhecimento sâo 

idênticos -, o conhecimento é a medida do ser e nào há como conceber um ser-para- 

outro irredutível à condição de objeto. Por outro lado, considerando que, dentro do 

sistema hegeliano, o propósito final desta dialética da consciência vai se resolver no 

conceito de uma consciência de si universal, ela difere da consciência concreta e 

situada que está sendo "perseguida" por Sarire desde o inicio do O sor o o nada. "A 

consciência de si não se afirma frente ao outro para a comum aquiescência a uma 

verdade abstrata, mas sim para o reconhecimento de seu ser individual e concreto" 

(ENTRALGO, 1988. p. 112). 

Por fim. Sartre considera que da assimilação entre ser e conhecimento resulta uma 

série de erros que podem ser resumidos sob duas rubricas, e procede então a uma 

dupla acusação de otimismo. 

Em primeiro lugar, haveria um otimismo epistemológico na medida em que Hoqel 

acredita na verdade da consciência de si, isto é, em um acordo objetivo entr as 

consciências, que seria um reconhecimento simultâneo e reciproco que produz, i a 

universalidade da consciência de si. No entanto, se corretamente tratado, o problema 

do outro não pode ser pensado nesta perspectiva universalizante. já que não existe 
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uma estrutura ontológica única em cada consciência; o para-si nâo pode ser conhecido 

pelo outro enquanto para-si. Na mesma medida em que sou incapaz de captar-me 

como sou para outro, sou incapaz de captar o que o outro e para si a partir do obieto- 

outro que me aparece. Logo, um conceito universal nào poderia conter tal diversidade 

sem contradição. E mais, na medida em que somente posso ser objeto para um sujeito, 

a captação que opero de mim por mim mesmo se dá em termos de consciência e nâo 

de conhecimento, e "da relação entre as consciências não podemos extrair um 

conhecimento real e verdadeiramente universal" (ENTRALGO, 1988, p. 113). 

O segundo otimismo é de caráter ontológico. Isto é, se para Hegel a verdade é a 

verdade do Todo, é nesta perspectiva que ele se situa ao enfocar o problema do outro. 

Ou seja, considera as consciências a partir do ponto de vista do Absoluto - já que, para 

ele as consciências são apenas momentos do Todo sem qualquer autonomia nâo se 

atendo a nenhuma consciência particular, Assim, este otimismo ontológico ê paralelo ao 

seu otimismo epistemológico, considerando que a pluralidade concreta das 

consciências deve ser transcendida em favor de uma unidade abstrata que ele nomeia 

de totalidade. Hegel não se coloca o problema da relação de sua própria consciência 

com a consciência do outro, ou seja, abstrai de sua propria consciência e considera 

jrna relação entre consciências dadas e alheias, isto é, entre objetos, um tipo especial 

de objeto; o sujeito-objeto. 

Ora, precisamente aqui nos vemos remetidos ao cogito, e a correta colocação do 

problema - considerando a impossibilidade de eu me situar antes e alheio à i ,.ha 

consciência - requer que eu me situe "em meu ser e coloque o problema do outro a 

partir do meu ser. Em uma palavra, o único ponto de partida seguro é a interioridade do 

cogito" (SN, 1997, p. 316). 



V) 

Há, com efeito, uma pluralidade das consciências que é intransponivel por 

natureza. E se, com Hegel, podemos fazer com que a existência do outro participe da 

constituição da minha própria consciência, isto não significa que podemos "transcender 

o outro rumo a alguma totalidade intermonádica. A dispersão e a luta das consciências 

permanecerão como são..." (SN, 1997, p. 316). 

Por fim, se HusserI mede o ser pelo conhecimento e Hegel identifica o conhecimento 

com o ser, em Heidegger encontramos satisfeitas duas exigências fundamentais; "l" - a 

relação entre as 'realidades-humanas' deve ser uma relação de ser; 2° - tal relação 

deve fazer com que as 'realidades-humanas' dependam umas das outras, em seu ser 

essencial" (SN, 1997, p. 316). 

Para Heidegger, o que caracteriza a realidade humana é o ser-no-mundo - "è ser o 

seu ser com os outros" (SN, 1997, p. 317). O ser-com elimina a idéia de uma 

anterioridade da minha consciência que depois se encontraria com o mundo, com o 

outro. Ser-com o outro ê uma estrutura constitutiva do meu ser. Cabe acentuar que 

Heidegger não parte do cogito cartesiano, isto é, "da descoberta da consciência por si 

mesma" (SN, 1997, p. 317), mas a realidade-humana que busca explicitar 6 a sua 

mesms- Ou seja, explicitando a compreensão prê-ontológica que tenho de mim mesmo, 

cgpto o ser-com-o-outro como estrutura essencial; minha existência é coaxistôncin por 

necessidade ontológica. 

Heidegger, o problema do outro não se coloca ao nivel das existências 

particulares com as quais me deparo, mas ê o exame do meu próprio ser que me revela 

o ser do outro, uma vez que me projeta para fora de mim. 

ge nas considerações anteriores acerca do realismo e do idealismo, e mesmo sobre 

HusserI e Hegel, o problema do outro era um problema de "reconhecimento mútuo de 
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consciências situadas umas frente às outras" (SN. 1997, p. 317), agora o sor-com 

expressa uma "solidariedade ontológica para a exploração do mundo" (SN, 1997, p. 

318) Ern sua relação comigo o outro não se coloca como objeto, mas como realidade- 

humana. "Nossa relação não é uma oposição de frente a frente, mas sobretudo uma 

interdependência de lado" (SN, 1997, p. 318) - porém, não no sentido de uma 

colateralidade passiva, já que ser é fazer-se ser. Diferentemente do que ocorre em 

Hegel, substitui-se a imagem de luta e conflito pela de equipe. O ser-com de Heidegger 

é a "surda existência em comum dos integrantes de uma equipe" (SN. 1997, p. 319), e 

não a figura distinta de um indivíduo frente ao outro, tal como numa relaçflo de 

conhecimento. É o nós e não o v^océ e eu. 

|\jo entanto, apesar de Heidegger considerar a questão de "um ser que implica em 

seu ser o ser do outro" (SN, 1997, p. 319), mais do que a solução do problema, ele 

apenas nos indica um caminho. Queremos dizer que esse ser-com, essa cooxistôncia 

heideggeriana acaba carecendo de fundamentação. Dentre outras questões. Sartre 

pergunta: 

^or aue essa coexistência se converte no fundamento untco do nosso sor? Por 
que Heidegger supõe estar autorizado a passar desta constntaçüo mipiricn o 
ôntica do ser-com à posição da coexistência como estrutura ontológica do niou 
ser-no-mundo? Como poderemos passar dai à experiência concreta do outro no 
mundo, tal como, por exemplo, quando vejo da minha lanola um transounto nn 
rua? (SN, 1997, p. 320). 

primeira objeção levantada por Sartre aproxima o ponto de vista ontológico de 

Heidegger do ponto de vista abstrato do sujeito kantiano. "Dizer que a realidade 

humana [■■■] é-com por sua estrutura ontológica eqüivale a dizer que ó-com por 

natureza, ou seja, a titulo essencial e universal" (SN, 1997, p. 320). Ora, essa 

^oexistêncid ontológica, mesmo que comprovada, não serve para a fundamentação de 

rneu sor-com ôntico, isto é, da coexistência que experimento no meu encontro concreto 



e cotidiano com este ou aquele outro. Existe uma impossibilidade de se passar de um 

plano ao outro. 

E ainda por um outro motivo pode-se associar a tentativa de Heidegger á formulação 

fje Kent A relação ontológica entre um outro abstrato e eu torna impossível a 

vinculação concreta entre o meu ser e o outro concreto dado pela experiência. 

Conceber o ser-com como estrutura a priori de meu ser acaba por me separar 

radicalmente do outro, tal como no solipsismo, e impede uma relação concreta com o 

utro Heidegger não supera o idealismo, já que não compreende que "a existência do 

jtro tem a natureza de um fato contingente e irredutível. Nós encontramos o outro, 

ão o constituímos" (SN, 1997, p. 320). O outro me é dado a partir de uma apreensão 

direta que conserva seu caráter de facticidade. 

3 3 A Originalidade da Tese de Sartre 

Apresentadas as criticas aos filósofos que precederam a Sartre no tratamento da 

uestão do outro, vejamos como ele considera que deve ser elaborada uma teoria do 

outro a partir de quatro considerações iniciais. 

A) EfTi primeiro lugar, não se trata de tentar "uma nova prova da existência do 

Ljtro" (SN, 1997, p. 324). O solipsismo deve ser repelido de imediato porque é 

r^pQggível - não se trata de um novo argumento para tentar vencê-lo. Na verdade, a 

xistência do outro somente pode ser posta em dúvida à maneira que Descartes 

duvido^ de sua própria existência, isto é, por uma questão metodológica - 

abstratamente. 
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Do mesmo modo que Descartes não provou a sua existência, já que sempre soube 

que existia, se pretendo uma teoria da existência do outro, devo interrogar-me em meu 

próprio ser e, ao invés de formular uma prova, devo explicitar o fundamento dessa 

certeza: o outro existe e "sua existência é tão certa quanto a minha" (SN, 1997, p. 324). 

/\ssim se por certo, embora de maneira implicita, sempre tive uma compreensão "pré- 

ontológica" da existência do outro, deve haver também um cogito desta existência e o 

que nos cabe é trazê-io à luz, "explicitar suas estruturas e determinar seu alcance e 

seus direitos" (SN, 1997, p. 325). 

B) Uma segunda condição a ser satisfeita é que o nosso ponto de partida seja o 

Cogito Cartesiano. Neste terreno, o exame do meu cogito me dará o cogito da 

existência do outro por uma necessidade interna a ele mesmo. Em outras palavras, o 

para-si deverá me revelar o Para-outro e "no mais profundo de mim mesmo devo 

encontrar, não razões para acreditar no outro, mas o outro mesmo como aquele que 

pão sou eu" (SN, 1997, p. 325). 

C) Assim, o cogito não nos revelará um objeto-outro, ja que eliminamos a hipótese 

cja probabilidade - o outro não é "uma representação, nem um sistema de 

representação, nem uma unidade necessária de nossas representações" (SN, 1997, p. 

224) Se o outro é para-nós é porque interessa ao nosso ser de maneira concreta e no 

plano da nossa existência, da nossa facticidade. 

Q) Por fim, "o outro deve aparecer ao Cogito como não sendo eu" (SN, 1997, p. 

326) po*" negação interna na qual existe uma conexão sintética e ativa entre eu e 

outro e onde eu me constituo ao negar-me do outro e vice-versa. Isto é, uma relação 

egativa, recíproca e de dupla inferioridade. Desta forma, como queria Hegel, esta 

r^^l^jpljcjdade dos outros deve ser entendida como totalidade. Porém, uma totalidade 
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não caminha para uma síntese unificadora e que não pode ser concebida do ponto 

de vista do Todo - é uma totalidade destotaíizada. 

passemos à abordagem sartreana da questão do Outro, que deve se inicir. )ela 

1 r-an do outro na nossa experiência cotidiana para. em seguida, explicitar a 

fundamentação desta experiência do Cogito da existência do outro. 

A A Experiência da Vergonha e o Cogito Elargi 

Retomemos brevemente o que já foi dito acerca da experiência da vergonha. Nela 

cubro uma apreensão de algo e que esse algo sou eu. Fica manifesto um novo 

to do meu ser. Tenho vergonha do que sou ante alguém. O que ocorre nâo é a asp®^ 

ãn do cue sou para mim. Estamos falando de uma nova estrutura ontológica que 

dá no momento da aparição do outro. E o outro que vai me constituir a partir de fora 

ecessito do outro para captar todas as estruturas do meu ser; o para-si remete ao 

para-outro" (SN, 1997, p.290). 

Qito isto, duas questões se impõem: 

1®) a da existência do outro; 

2^) a da minha relação de ser com o ser do outro. 

Situa-se neste ponto a formulação sartreana da questão do olhar, 

O que Sartre está buscando agora ê a compreensão do modo como se dá uma 

ísntre dois sujeitos, isto é, entre dois para-si. Vê-se de imediato que nâo 
relaÇ®° 

mnq manter com um outro para-si uma relação idêntica à que mantemos com um podemoa 

m-si uma vez que o outro é um ser da mesma categoria que sou, isto è. o outro 

é dotado de uma consciência e. portanto, não é pura passividade de objeto a pfiDem «= 

re 

se 

s 

ta 



ser apreendido por um sujeito cognoscente. Da mesma maneira que eu, o outro nào se 

reduz à sua objetidade - embora esta seja uma das modalidades de sua presencr. .1 

mim. Além do mais, eu nào poderia ser apreendido como objeto por um outro ot o. 

Assim, o outro há de ser também sujeito e deve existir um vinculo fundamental qut. rie 

garanta com evidência absoluta a existência do outro, 

Para ser fiel a um procedimento adotado desde o inicio da obra visada - sempre 

investigar a realidade humana nas suas manifestações concretas - e considerando 

que, a princípio, o outro nos aparece na realidade cotidiana, o que Sartre faz é 

interrogar esta simples apahçào do outro. Tomemos por base a seguinte situação: 

Estou em um jardim público. Nâo longe de mm hâ um gramado e. ao longo deste 
gramado, assentos Um homem passa perto dos assentos Vejo esto homem o o 
capto ao mesmo tempo como um objeto e como um homem Que significa isso? 
Que quero dizer quando afirmo que este objeto e um homem? (SN, 1997, p. 320). 

Ora, é evidente que, ao afirmar que vemos um homem, esta simples afirmação nos 

apresenta um caráter bem distinto de quando afirmamos ver um objeto qualquer. 

Quando afirmamos ver um objeto, estabelecemos uma relação meramente aditiva entro 

esse objeto evidenciado (forma) e os demais objetos que compõem o cenário (fundo). 

contrário, se afirmamos que este objeto visto é um homem, a relação que ele 

(forma) mantém com o cenário (fundo) não é mais simplesmente uma relação aditiva. 

Qa mesma maneira que eu, também este homem organiza para si este mundo que 

organizo para mim. Também ele espacializa, temporaliza o mundo e essa sua 

organização do mundo me escapa, concerne somente á sua vivência. 

Para Sartre, "a aparição, entre os objetos de meu universo, de um elemento de 

desintegração desse universo, é o que denomino aparição de um liomom em meu 

Ljniverso" (SN, 1997, p. 329). 
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No entanto, é verdade que neste primeiro momento o outro é objeto para mim. Se 

vejo um homem lendo e não posso captar a sua relação com o objeto-livro, por oi:'*.) 

lado, o conjunto homem-lendo-o-livro é objeto para mim Em outras palavras, o 

homem que surge no meu universo organiza para si e a partir dos seus possiveic i s 

mesmos elementos que eu organizo a partir da minha percepção e faz com que exista 

uma fuga do meu mundo em sua direção, podemos dizer que, sob certo aspecto, essa 

fuga pode ser novamente localizada e fixada, congelada Nesta medida, "o outro é, 

nesse plano, um objeto do mundo... " (SN, 1997, p. 331). 

Se já definimos o outro-objeto como aquele que vejo vendo o mesmo mundo que 

vejo — e sendo visto por mim nestas circunstâncias - preciso considerar agora a 

possibilidade de ser visto vendo o mesmo mundo que ele vè. E como nào posso ser 

objeto para um objeto, devo captar tal possibilidade como a "vinculação fundamental" 

de mim com o outro-sujeito - "é necessária uma conversão radical do outro, que o faça 

escapará objetidade" (SN, 1997, p. 331). Resumindo, "é na revelação e pela revelação 

je rneu ser-objeto para o outro que devo poder captar a presença de seu ser-sujeito" 

^3fsl, 1997, p. 331). 

Logo, a noção de outro não pode me remeter á idéia de um ser separado do 

fnundO' de uma consciência solitária. O homem se define com relação ao mundo e com 

^ei3ção ao outro. E inconcebível uma anterioridade da consciência, como se fosse 

possív®' primeiro o homem constituir-se e somente depois se deparar com o mundo. 

É esta relação fundamental entre mim e o outro "que deve constituir a base de toda 

teoria do outro - [...] o outro é. por principio, aquele que me olha" (SN, 1997, p. 332). 

gendo uma relação concreta e cotidiana, a descrição desta conexão fundamental 



deverá recorrer a exemplos concretos, tornando manifesto que "o ser-visto-pelo-outro é 

a verdade do ver-o-outro" (SN. 1997, p. 332). 

Captar-se como sendo visto não significa identificar dois olhos voltados para 

Aliás, "se apreendo o olhar, deixo de perceber os olhos" (SN. 1997, p. 333). Mesmo um 

barulho pode me sugerir ter sido apanhado por um determinado olhar. Dito de outro 

modo, captar um olhar sobre mim não significa apreender um objeto que olha e sim 

tomar consciência de ser visto. E na medida em que um possivel "objeto olhante" se 

manteria a uma dada distância especifica de mim. o olhar coloca-se sobre mim sem 

nenhuma distância. Dai conclui Sartre que o olhar "é um intermediário que remete de 

mim a mim mesmo" (SN, 1997, p. 333). O que capto não é uma presença de certo 

alguém concreto e sim a minha vulnerabilidade diante do Outro. Vejamos esta 

passagem autobiográfica de Sartre (1984, p. 75): 

Durante muitos anos ainda, entretive relações oubiicas com o Todo-Poaoroso n? 
intimidade, deixei de frequentá-lo Uma só vez experimentei a sensação do quo 
Ele existia. Eu brincava com fósforos e queimara um pequeno tapeto, ostavn 
dissimulando meu crime, quando de súbito Deus me viu, senti Seu olhar dentro 
de minha cabeça e sobre minhas mãos. eu rodopiava pelo banheiro, 
horrivelmente visivel, um alvo vivo A indignação me salvou enfureci-mo contra 
tâo grosseira indiscrição, blasfemei, murmurei como meu avô "Maldito nomo do 
Deus, nome de Deus. nome de Deus". Nunca mais ele me contemplou 

Por que dar ênfase a este fato; ser visto? O que isto pode significar? É claro que 

nâo podemos resumir todo o problema a uma mera constatação à qual poderíamos 

j«j^egar sem maiores elucubrações filosóficas. Mas o que está em jogo é que, ao ser 

visto, ou melhor, ao captar-se como sendo visto, mudanças estruturais ocorrem no u 

ser. 

Lançando mão de um clássico exemplo de Sartre, imaginemos que, em total 

gQlidão, apreciamos um espetáculo pelo buraco de uma fechadura. Nenhum eu habita 

minh3 consciência, meus atos não são qualificados; eu os sou; confundo-me com o que 
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vejo e com o que faço. Sou simplesmente consciência das coisas e as coisas me 

oferecem suas potencialidades a partir do meu livre projeto de minhas possibilidades. 

Neste momento, minha atitude não tem um fora. Minha facticidade e rninha liberdade 

estão refletidas nesta situação que eu sequer posiciono como situação, já que não sou 

consciência posicionai de mim mesmo. "Meu próprio ser me escapa - embora eu seja 

este próprio escapara meu ser-e não sou absolutamente nada" (SN, 1997, p. 335). 

Eis que, repentinamente, ouço passos: me olham. Isto significa que fui atingido no 

meu sere algumas modificações essenciais surgem na minha estrutura. 

Se, ao considerar o Para-si em sua solidão, a consciência irrefletida nâo podia 

posicionar um objeto - uma vez que somente a consciência reflexiva podia fazê-lo - ao 

ser visto "passo a existir enquanto eu para minha consciência irrefletida" (SN, 1997, p. 

335) No entanto, se o posicionamento do eu. na condição de objeto, se dava 

diretamente para a consciência reflexiva, para a consciência irrefletida essa captação 

passa necessariamente pelo outro - "... pessoa está presente à consciência enquanto ó 

oijjeto psra outro" (SN. 1997, p. 336). Isto é. tenho consciência de mim na medida em 

que remissão ao outro - em que meu fundamento está fora de mim Este ser que 

soU 6 ® revelado pelo olhar do outro, somente posso apreendê-lo como Ser- 

pgca-Outro. Ele jamais me será dado. E o nexo que existe entre minha consciência 

jrrgfietida e este ser não é um nexo de conhecimento - é um nexo de ser Eu vivo este 

eu sou este ser; mas não posso conhecê-lo. 5^ * 

Este ser que o outro me revela e que não se confunde com o meu para-si, o que ele 

é propriamente? Que tipo de relações posso manter com ele? 

De acordo com Sartre, primeiramente mantenho uma relação de ser, isto é. "eu sou 

gste ^ rnaneira de um em-si. - A vergonha que experimento é uma confissão. E 
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caso queira dissimulá-la usando de má-fé. me comprometo ainda mais nesta confissão 

— já que um esforço para ocultar um aspecto do meu ser acabana por revelá-lo ainda 

mais. Portanto, enquanto um ser para-outro, não posso produzir este ser mesmo já que 

não posso conhecer o outro - uma vez que se passo a conhecè-lo ele se torna objeto 

do meu conhecimento e, portanto perde a condição de outro-sujeito - e também pela 

sua liberdade. Assim, este ser que sou e que não conheço conserva uma certa 

indeterminação, certa imprevisibilidade. "Este ser nâo é meu possivel [...] ao contrário, é 

o limite da minha liberdade" (SN, 1997, p. 337). 

A partir dessa indeterminação que sou para o outro, a sua liberdade me é revelada 

— na medida em que este meu ser que surge está escrito na e pela sua liberdade. "O 

outro há-de-fazer ser meu ser-para-ele na medida que ele há de ser seu ser" (SN, 1997, 

p. 337). Desta forma, eu não posso, por mim mesmo, realizar este ser em-si que sou. 

pependo do olhar do outro para que eu seja esse ser que é para-outro e que nâo 

poderei ser para mim mesmo. A vergonha me revela este ser. 

Enquanto para-si, não sou o que sou e sou o que não sou. Mas aqui, fixado pelo 

olhar do outro, sou algo, sou um em-si. As minhas possibilidades sáo alienadas e 

transcendidas em favor da liberdade do outro. "Fico despojado de minha 

transcendência" (SN, 1997, p. 338), que se torna umas transcendência dada, uma 

transcendência que passa a ter um lado de fora. Passo a ser uma natureza que escapa 

g rnim mesmo e que, portanto, me é incognoscivel como natureza. Minhas 

possibilidades assim transcendidas estão solidificadas. A partir deste momento - de 

rnaneira diversa de quando era minhas próprias possibilidades ao modo de "não ser o 

qU© mas ser o que não sou —, sou alguém. Sartre, como grande romancista. 
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descreveu muito bem esta experiência em uma passagem do seu livro Sursis (1983, p. 

365-366); 

Certamente, já tiveste no metrô, no saguão de um teatro, num vagSo, a 
impressão repentina e insuportável de ser espiado por tras Tu te voltas mas o 
curioso já mergulhou o nariz num livro; tu nâo consegues saber quem to 
observava. Tomas à posição antenor mas sabes que o desconhecido reergueu 
os olhos, e sentes um fomiigamento nas costas, comparável a uma crispaçao 
violenta e rápida de todos os teus tecidos Pois bem. eis o que senti pela primeira 
vez, a 26 de setembro, às três da tarde, no parque do hotel Nâo havia ninguém, 
entendes, Mathieu, ninguém. Mas havia o olhar. Compreenda bem: nâo o agarrei 
como se abocanha de passagem um perfil, uma fronte, uns olhos, porquanto pela 
sua própria natureza ele é inapreensivel. Só que me retesei, me concentrei, 
estava a um tempo traspassado e opaco, existia na presença de um olhar. Desde 
então nunca deixei de estar diante de uma testemunha: diante de uma 
testemunha, mesmo no meu quarto fechado. [ ] Que angústia descobrir 
subitamente esses olhos como um ambiente universal de que nâo posso evadir- 
me. Mas que repouso, também Sei finalmente que sou [ ] vêem-me, logo 
existo.[...] Sou como ele me vè. [. .] Estou enfim transformado em mim mesmo. 

Mas, ao captar minhas possibilidades, o outro alcança apenas uma possibilidade 

"roída" pela minha liberdade. Assim, enquanto indeterminada para o outro - já que 

sustentada por uma liberdade que nâo é a dele - minha possibilidade se converte em 

probabilidade. 

E se o meu para-si sofre mudanças estruturais, também a situação me foge, me 

escapa, e passa a ser para o outro, diferente de como aparecia para mim. À situação 

são conferidos aspectos que eu não conferi e, na medida em que é transcendida pelo 

olhar do outro, ela é fixada e organizada em torno de mim como uma forma. O outro lhe 

confere uma síntese que, apesar de me incluir, se dá para além de mim e assume um 

caráter de em-si. 

Além de me espacializar, o outro me temporaliza. Na medida em que sou objeto 

^spaço-temporal do mundo, me ofereço às apreciações do outro. Passo a ser 

gspacializador-espacializado, temporalizador-temporalizado. 
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No entanto, o fato de perder minha liberdade; de me tornar escravo - na medida em 

que dependo de uma liberdade que não é a minha; o fato de estar sujeito a valorações 

sobre as quais não posso influir e nem sequer conhecer; de estar em perigo ao ser 

instrumento de possibilidades que não são as minhas, nada disso significa uma falha do 

meu ser, mas é a "própria estrutura permanente do meu ser-para-outro" (SN. 1997, p. 

344). 

Cabe destacar que toda esta descrição do olhar empreendida até este momento "foi 

constituída integralmente no plano do cogito" (SN, 1997, p. 344). Foram explicitadas as 

reações subjetivas diante do olhar do outro, que qualquer um pode encontrar no 

universo da sua própria experiência subjetiva. Em nenhum momento recorreu-se á 

intermediação de um pensamento conhecedor - de uma relação de conhecimento. O 

outro não foi dado como um objeto a ser conhecido, mesmo porque objetivá-lo eqüivale 

a destitui-lo da condição de outro-sujeito. 

E se até aqui permanecemos no plano do cogito, buscando explicitar a modificação 

estrutural que vivo ao ser visto e que me confere uma nova dimensão de existência - 

f-fieu ser-para-outro (ser que sou mas que não conheço) precisamos agora deitar luz 

gobre o outro extremo do olhar e buscar precisar o sentido do surgimento do outro. 

Insistindo no que já foi dito, sabemos que o outro não pode ser objeto, sob pena de 

desapsrecer enquanto outro que transcende minhas possibilidades. Objetivá-lo, 

tornando-o um ser-para-mim, é uma defesa de meu ser que cessaria imediatamente de 

ser um ser-para-outro. Não posso concebê-lo como parte de meu ser em meio do 

fTiundo, já que ele é o ser que transcende esse mundo. O que é então? 

Considerando que não posso ser objeto senão para um sujeito, o outro é aquele 

qU© rne vê e que eu ainda não vejo, é o ser para o qual não voltei minha atenção. E 
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aquele que me entrega a mim mesmo como não-revelado para mim e que, no entanto, 

também não se revela para mim. E ele que sustenta este meu ser-nào-revelado que a 

vergonha me mostra e a sua presença se dá "porque me visa e não porque é visado" 

(SN, 1997, p. 346). 

Ao mesmo tempo que o olhar alheio destrói toda objetividade para mim, é condição 

de minha objetividade. E alteração estrutural de mim e do mundo, já que sou "visto em 

um mundo visto" (SN, 1997, p. 346). 

Colado a mim sem distância, o olhar do outro nega as distâncias que estabeleci 

entre mim e meu mundo e também ai me confere as suas distâncias. O outro não me 

aparece no mundo senão que transcende o mundo. Vem como de um além-mundo, 

sem intermediários. 

No entanto, aqui não há reciprocidade possível. Se o outro está presente a mim 

sem distâncias, para que eu possa ser presente a ele é necessária toda a espessura do 

cnundo. Na medida em que o outro me é impossível de captar e pura transcendência 

Qfiipresente, estou situado em um mundo completo, com seus utensílios e suas 

distâncias. 

Podemos dizer que dependo do outro porque não posso ser objeto para mim 

fTiesmo, mas somente para um sujeito, para uma outra liberdade. E por quê? Se, 

gfiquanto para-si, sou minhas próprias possibilidades, não posso ser objeto para mim, 

pão posso me conferir uma objeticidade. Somente o outro, enquanto subjetividade que 

fjão posso alcançar, me confere limites, quita minhas possibilidades, me aliena e me 

confere um fora, me torna um em-si. 
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Todo pensamento que busco formar sobre mim mesmo tem sempre como condição 

necessária a presença sem intermediário desse outro - como sujeito livre e que torna 

possível que haja um mundo. 

Ao ser visto, tomo consciência de minha objeticidade e da existência do outro 

enquanto existência que não posso conhecer. Saber-se presente ao olhar alheio nâo se 

dá na esfera do conhecimento nem pode ser considerado sob outros aspectos senão 

que simplesmente, è assim. Sequer posso derivar esta minha presença de mim 

Não posso buscar o outro no mundo, pois ele está do lado da consciência. A 

vergonha o revela como um momento constitutivo da consciência e nâo à maneira 

como percebo um objeto cognoscivel e situado no mundo. 

Sartre pode, agora, mostrar de que modo. se pelo cogito cartesiano a consciência 

A vergonha é revelação do outro, nâo do modo como uma consciência revela urr 
objeto, mas como um momento da consciência encerra lateralmente outro 
momento como sua motivação [ ) Isso demonstra suficientemente que o outro 
não deve ser procurado prmeiro no mundo, e sim do lado da consciência, como 
uma consciência na qual e pela qual a consciência se faz ser o que é Assm 
como minha consciência, captada pelo cogito, presta testemunho indubitável de 
si mesmo e de sua própria existência, certas consciências particulares - por 
exemplo, a 'consciência-vergonha' - prestam ao cogito testemunho indubrtàvol do 
si mesmo e da existência do outro (SN, 1997, p. 350) 

Uma preocupação fundamental de Sartre é refutar o solipsismo. Assim, ele ressalta 

nnesmo. 

dá testemunho de sua própria existência com certeza indubitàvel, pela vergonha 

(consciência-vergonha) dá-se testemunho da existência do outro. 

goiipsismo 

diferente d do meu-ser-para-mim. O objeto não ê a consciência, mas sim a consciência- 
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degradada. Portanto, ser qualificado de fora é ser caracterizado como um em-si. Nâo 

posso qualificar-me sem a mediação de um ser que pode me objetivar, sem o outro. "O 

outro me ensina o que sou" (SN. 1997, p. 352). Nâo é o sentido de minha objetividade, 

mas é a sua condição. Meu ser-para-outro é uma queda e esta queda é uma alienação 

que não posso operar por mim mesmo. 

Outro ponto que deve ficar bem claro é que o outro me constitui apenas como 

objeto para ele e não para mim mesmo. "A presença do outro não faz aparecer o eu- 

objeto" (SN, 1997, p. 353), o máximo que consigo captar é esta minha fuga para... Este 

eu-objeto nâo é conhecimento, mas um mal-estar que vivencio e que nâo alcanço. 

Também o outro não é conhecimento, mas simplesmente o fato da presença de uma 

liberdade que não é a minha e da qual dependo. 

Cabe acentuar que o surgimento do meu eu-objeto e o da liberdade alheia se dão a 

urn só tempo como uma necessidade da minha consciência. Não é possível uma 

anterioridade de nenhum dos dois pólos. 

. o outro não me aparece como um ser que fosse primeiro constituiclo para 
encontrar-se comigo depois, mas como ser que surge em relação originaria do 
ser comigo, tão indubitâvel como minha propria consciência o com igual 
necessidade de fato' (SN, 1997, p. 353). 

E mesmo se após captar-me como tendo sido visto, verifico ser um engano, que 

ninQuém me via. não ocorre nenhuma modificação. Nem mesmo a certeza que tive do 

outro fica decaida e nem a vergonha que vivenciei se torna falsa. Aqui. precisamos 

^jgtinguir duas ordens de conhecimento distintas. Primeiro, não posso inferir a presença 

outro-sujeito a partir da constatação do outro-objeto. E, por último, nâo posso 

•fivalidar a presença do outro-sujeito devido à impossibilidade do outro-objeto. 
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O fato é que - como já foi dito anteriormente - ser olhado náo depende do objeto 

que olha. Inclusive, captar um olhar é destruir o objeto que manifesta o olhar, O que fica 

certo é o fato de ser olhado e tal fato não depende de um corpo alheio, "O que nos olha 

não sâo olhos mas o outro-sujeito" (SN, 1997, p. 354). 

Quando me experimento como tendo sido visto, mesmo que tenha me enganado, o 

meu ser-objetivo-para-outro não pode ser posto em dúvida. Fui alcançado no meu ser, 

ocorreram mudanças na minha estrutura etc. Também a presença a mim do outro- 

sujeito não fica em perigo. O duvidoso é apenas o ser-ai do outro-sujeito, a sua 

facticidade. Daí não podermos derivar a presença do outro no mundo da presença do 

outro-sujeito, uma vez que esta última é transcendente, como já foi dito, se dá para 

além do mundo. 

Se acreditei numa presença e me enganei é porque o outro estava ausente. Ora, a 

ausência - como também já vimos - não é um nada de relação e sim um modo de ser 

cia realidade humana diante de outras realidades humanas. Quando "fulano" está 

ausente, está ausente com relação a "sicrano", o que constitui uma maneira de estar 

prggente. Entre o eu-objeto e o outro-sujeito, há a espessura do mundo Mas entre o 

outro-sujeito e o eu-objeto não há distância nenhuma. Não se coloca o problema do 

juga"" espaço-temporal que o outro-sujeito ocupa. 

Toda realidade humana em relação às outras realidades humanas está sempre 

resente ou ausente. O ser-para-outro "é o fato constante da minha realidade-humana" 

(SN 199^' P- entanto, ser-objeto para um sujeito não me esclarece que objeto 

nem mesmo se sou um isto detemninado ou se permaneço como fundo 
soU' 

(diferenciado. Sobre este ponto não posso estabelecer conhecimentos seguros mas 

apenas constatar o fato. 
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Por fim, é o "conjunto do fenômeno" que até então foi descrito que caractenza o 

olhar. Cada olhar me revela que existo para todos os homens viventes. Quando me 

capto olhado, a realidade do outro é indiferenciada. Na medida em que conseguir 

apreender o sujeito olhante, seu olhar deixa de existir e eu passo a ser o sujeito da 

relação. Para Sartre, uma síntese seha impossível. Ou sou visto como eu-objeto por um 

outro-sujeito, ou apreendo um outro-objeto na medida em que sou eu-sujeito. Na 

segunda hipótese, todas as modificações que experimentei como olhado passarão a 

ser sofridas pelo outro. 

Em suma, 

.. o ser-Para-outro nâo é uma estrutura ontológica do Para-si; com efeito, nflo 
podemos pensar em derivar o ser-Para-outro do ser-Para-si como podemos 
derivar uma conseqüência de um princípio, nem. reciprocamente, o ser-Para-si 
do ser-Para-outro. Sem dúvida, nossa realidade-humana exige ser 
simultaneamente Para-si e Para-outro [ .] O que o cogito' nos revela aqui ó 
simplesmente uma necessidade de fato: acontece - e isso é indubitável - que 
nosso ser em conexão com seu ser-Para-si é também Para-outro, o ser que so 
revela à consciência reflexiva é Para-si-Para-outro: o cogito' cartesiano nOo faz 
mais que afirmar a verdade absoluta de um 'fato': o da minha exislôncia, da 
mesma forma, o 'cogito' algo ampliado que aqui usamos nos revela como um fato 
a existência do outro e minha existência Para-outro {SN 1997, p. 358) 



Conclusão 

O que buscamos neste trabalho foi a descrição do tema do Outro, tal como 

formulado por Sartre em sua obra capital. O ser e o nada. Visamos a acentuar a 

originalidade da elaboração sartreana, mostrando de que maneira tal questão se 

inscreve como um problema central do seu pensamento, o que nos autoriza a 

caracterizá-lo, também, como uma filosofia das relações humanas. 

Considerando o caráter sistemático da obra estudada, o caminho percorrido 

contemplou - no nosso entendimento, por necessidade - todo o itinerário que o 

próprio Sartre estabeleceu até desembocar na temática que focalizamos. Mesmo 

porque, ao identificarmos o para-outro na condição de terceiro processo de 

neantização, fez-se necessário pensarmos os dois momentos precedentes e o 

caráter mesmo da concepção da consciência como nada (néant). 

Cabe acentuar também que 

jm oensamento original e cheio de nuanças, atormentado e algumas 
vezes desconcertante como o de Sartre, nâo se presta facilmente, ó 
necessário admitir, a uma reprodução sem deformação senão traição 
(GUTWIRTH. 1970, p. 5). 

Vale dizer que, no desenvolvimento desta dissertação, no propósito de guardar 

^jgljdade para com o nosso autor, nos limitamos a uma leitura exegética de O ser o 

o pada. 

Qesta forma, na Introdução fizemos uma breve consideração acerca do nosso 

tem^ contexto da tradição do pensamento filosófico, procurando mostrar como, 

go tendo lugar na filosofia grega e brotando timidamente a partir do pensamento de 

•pspiraÇ^® cristã, o tema do outro se coloca de maneira impositiva a partir da filosofia 
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de Hegel. Este. ao abordar a constituição da consciéncia-de-si como elemento 

fundamental da compreensão da existência na perspectiva histórica, mostra com 

evidência que é na relação com o outro que tal consciència-de-si se constitui. 

Enfatizamos também que, apesar deste avanço no tocante á compreensão do Outro, 

ao limitar-se à perspectiva do conhecimento, Hegel não permite compreendermos a 

mediação da consciência consigo mesma a partir do Outro. Por fim, acentuamos que 

0 tratamento que Sartre confere à questão é original e, portanto, merecedor de uma 

análise mais pormenorizada. 

Com o intuito de compreender e destacar tal originalidade, iniciamos no Capitulo 

1 _ "A Consciência e o Nada" - a elucidação deste sistema que é esta obra 

sartreana, respeitando, como já acentuamos, a mesma estruturação da obra em 

foco. Vimos, então, que o propósito de Sartre é o de elaborar um ensaio de ontologia 

pela via fenomenológica. Portanto, o primeiro problema que se apresentou foi o do 

ser. A partir dai, considerando que a dualidade entre ser e aparecer, após a 

fenomenologia, já não tem mais lugar no pensamento filosofico, Sartre conclui que a 

ontologia deve se ocupar do próprio ser do fenômeno Surge assim a questão da 

consciência que se apresenta como relação a um ser transcendente, o que permite 

compreender que o ser comporta duas regiões radicalmente distintas: o ser-em-si e o 

ger-p3ra-si. Por fim, conclui-se também que é somente a partir do exame do ser do 

para-si, enquanto um ser de consciência, é que podemos buscar o sentido do ser. 

Isto é, o que deve ser investigado é a realidade humana. 

A primeira conduta analisada foi a da interrogação e esta revelou o caráter 

n0antizante do Para-si. Isto é, a negação surge não como uma mera qualidade de 

jiTi juízo, mas sustentada por um nada que se manifesta como uma presença 
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perpétua Para Sartre, o nada infesta o ser e isto se torna possivel a partir da 

propriedade nadificadora que é característica constitutiva do ser do Para-si. 

Concluindo na sua fórmula bem conhecida. Sartre afirma: O Ser pelo qual o Nada 

m ao mundo é um ser para o qual. em seu ser. está em questão o Nada de seu 

r o ser pelo qual o Nada vem ao mundo deve ser seu próprio Nada," (SN, 1997, p. 

65). 

£ da maior importância compreendermos a exata medida deste caráter 

dificador da consciência, pois, como observou Sebastião Trogo (1984b, p. 86), 

X da meditação sartreana se origina de sua intuição da consciência como nèanf." 

. nartir da negação que podemos compreender o Ser. Para Sartre, se só 
Assim, G " H 

• ■ e» a nlenitude do ser-em-si, sequer a pergunta pelo ser seria possivel. E existisse a k» 

essário que haja um desgarramento do ser e este só se torna possivel porque a 

pria consciência é desgarramento de si mesma. Ter consciência de ser implica 

Q frpnte ao ser e colocar-se como diferente dele. Isto é, colocar-se a si situar-se ncmti 

ggppo em questão como não sendo o ser do qual se tem consciência, 

Ainda neste capitulo, além da conduta neantizante da interrogação, descrevemos 

rnbém a abordagem que Sartre faz de outras duas: a conduta da angustia, que 

ser compreendida enquanto uma consciência especifica de liberdade, bem ci ©ve 

orno a conduta da má-fé, que se manifesta quando "o germem neantizador se vira 

contra si mesmo" (TROGO. 1984a, p. 22), 

Tal conduta da má-fé, que não deve ser confundida como uma simples mentira, 

caracteriza a consciência como aquilo que não é e não sendo aquilo que é. Vale 

dizer torna-se evidente que, ao contrário do em-si, que pode ser compreendido 

como pura identidade fechada consigo mesma, sem nenhuma abertura para fora de 
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si O para-si, enquanto ser de consciência, jamais poderá usufruir desta pura 

identidade. Enquanto ser de projeto, o ser do para-si está sempre além de si. Há 

uma desagregação no interior do seu próprio ser. E é exatamente a tentativa de 

melhor compreender este ser-para-si o que buscamos no capitulo 2 - "O Ser do 

Para-si". 

A pergunta inicial é pelo ser da consciência. Se a consciência pode colocar para 

si mesma o seu ser em questão è porque o seu fundamento ontológico implica 

necessariamente uma presença a si. Tal presença pressupõe que haja uma 

separação do sujeito de si mesmo e que tal separação não seja realizada de fora, 

por um sujeito testemunhante. Para Sartre, há uma cisão no interior do próprio Para- 

si que pode ser entendida como sendo operada por um "negativo puro". E o nada 

que se inscreve no próprio âmago da consciência. E a captação do Para-si por si 

mesmo, ao mesmo tempo que se percebe como não sendo fundamento deste ser 

captado, não sendo seu próprio fundamento. E o que Sartre chama de facticidado do 

para-si, uma busca perpétua e inútil de ser seu proprio fundamento à maneira de um 

gm-si ao mesmo tempo que só pode compreender-se como pura contingência - ser 

je liberdade que só pode ser quando "brinca" de ser. 

Novamente acentua-se o papel fundamental da capacidade nadificadora da 

consciência. Se, primeiramente, a nadificação Se "aplicava" a um ser exterior - na 

medida em que a consciência se caracterizava como não sendo este ser agora, 

estamos na dimensão de nadificação que se dá no interior da propna consciência. E 

nadificação que afeta o ser do Para-si, ao mesmo tempo em que o determina como 

falta de ser. A realidade humana é falta e a consciência pode ser compreendida 

orno um eterno transcender rumo a. Este ser, rumo ao qual a consciência deve 
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transcender-se, é irrealizável, pois é constitutivo da propria consciência, é imanente a 

ela. Caso fosse realizado, destruiria a própria consciência, já que esta deixana de ser 

Para-si e se transformaria em um Em-si. Para Sartre, este ser que tem puro valor de 

unn existente enquanto nomriativo e não real é o ser do valor. Um ser que não é 

necessariamente posicionado pela consciência, mas que é consubstanciai ao ser 

que se caracteriza como liberdade. Por fim, se o Para-si, enquanto presença a si e 

busca perpétua de fundamento, enquanto vive a sua facticidade nesta mesma busca, 

está impregnado pelo valor, faltam-lhe de maneira especifica, exatamente, os seus 

possíveis. E rumo a eles que o Para-si se projeta, sem jamais conseguir realizá-los 

plenamente. E uma falta interior, uma ausência constitutiva da consciência. 

Por fim, a análise das estruturas imediatas do Para-si mostrou que o Ego não 

pertence ao domínio do Para-si, mas do Em-si. Isto é, o Eu aparece à consciência 

como elemento do mundo. O caráter de "pessoalidade" que podemos verificar na 

consciência não se deve ao fato de ela possuir um Ego. Para Sartre, encontramos 

aqui um "circuito da ipseidade' que, graças ao movimento de nadificaçáo, faz com 

que a consciência possa existir como presença a si. Desta maneira, se o cogito tem 

o caráter de transcendência rumo a, tal movimento implica necessariamente a 

temporalidade. 

Foi exatamente esta questão que nos ocupou na segunda parte do segundo 

capítulo. Após a descrição de uma fenomenologia da temporalidade e de uma 

ontologia da temporalidade, podemos concluir que existe uma temporalidade 

jj-fianGnte ao próprio dinamismo da reflexão". Retomando o que afirmamos 

anteriormente, "na medida em que o Para-si ê projeto de recuperação de si mesmo 

qqitío uma totalidade perpetuamente inacabada, ele ê reflexão. Assim, se o Para-si 
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se temporaliza. a reflexão, enquanto seu modo de ser, só pode ser temporalizaçào e 

consciência de duração. O que ela realiza é a constituição de um primeiro esboço de 

um "fora" que o Para-si constitui para si mesmo ". (SN, 1997, p. 214). 

Chegamos assim ao Capitulo 3 - "O problema do Outro" - núcleo do nosso 

trabalho. Acreditamos ter ficado evidente a necessidade de percorrermos todo o 

caminho anterior, uma vez que, no plano do sistema sartreano, a temática que 

escolhemos se coloca como uma etapa final desta busca de fundamentação 

empreendida pelo Para-si. 

Preocupado inicialmente em desqualificar as soluções realistas e idealistas do 

problema, Sartre mostrou de que modo, paradoxalmente, uma resvala exatamente 

na outra. Isto é, a posição realista acaba numa perspectiva idealista e vice-versa. O 

erro comum a ambas é não perceber que, na estrutura constitutiva do ser-outro, 

existe uma negação de inferioridade e não de exterioridade. Caso nos limitássemos 

à exterioridade, a existência ou a não-existência do outro não poderia me afetar e 

não seria, portanto, constitutiva do meu ser. Não havendo nenhuma reciprocidade 

das consciências, ficaríamos fechados no solipsismo, tendo que recorrer a uma 

testemunha absoluta e externa por natureza, isto é, a Deus. 

Em seguida, reconhecendo o inegável avanço das formulações de Husserl, 

Hegel e Heidegger, Sartre não hesitará em apontar as suas limitações No primeiro 

caso, o de Husserl, apesar de fazer com que o meu ego empírico e o ego empírico 

do outro apareçam no mundo ao mesmo tempo, Husserl não consegue escapar do 

goiipsismo, uma vez que continua tributário do sujeito transcendental de Kant. O 

problema não é ainda colocado no plano das experiências humanas. No caso de 

Hggel — o primeiro avanço mais significativo na tentativa de solução do problema —, 
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Sartre mostra que. apesar de este filósofo mostrar que a constituição da minha 

consciência de si passa necessariamente pela existência do outro, o problema foi 

formulado no plano do conhecimento. O conhecimento e a medida do ser. As 

consciências são compreendidas como dadas e alheias, como objetos a serem 

conhecidos. O grande problema desta filosofia é desprezar a inferioridade do cogito. 

para Sartre, o problema do outro deve ser colocado a partir do meu ser Por último, 

na elaboração heideggeriana, apesar de chegarmos à compreensão de "um ser que 

Implica em seu ser o ser do outro", o ser-com de Heidegger carece de 

fundamentação. De acordo com Sartre. Heidegger não mostra por que a coexistência 

deve ser o fundamento único do nosso ser. 

E exatamente a partir deste ponto que podemos compreender a originalidade da 

solução que Sartre propõe para a questão. Segundo ele, primeiramente deve ficar 

claro que não se trata de provar a existência do outro, já que ela se impõe como 

evidência absoluta. Segundo, o "único ponto de partida possível é o Cogito 

cartesiano". Vale dizer, deve existir um cogito da existência do outro que o revele 

com a mesma evidência que o cogito cartesiano revelou o ser pensante. Terceiro, o 

outro a ser revelado não será um outro-objeto indiferente á sua revelação e sim um 

outro-sujeito da mesma natureza do meu ser. Por último, este outro me será revelado 

por uma "relação negativa, reciproca e de dupla intenoridade". 

E isto que deve ser compreendido a partir da experiência da vergonha como 

instância reveladora do olhar. Se, a principio, vejo um sujeito qualquer enquanto um 

outro-objeto, devo considerar a possibilidade de também ser visto por ele, de ser um 

outro-objeto para ele. A vergonha que experimento diante do olhar do outro me 

fgvela o meu ser-para-outro. Não sou indiferente diante deste olhar na medida em 
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que ele me confere um fora; me confere um ser que é meu ser sem ser para mim; 

me degrada à condição de um Em-si que sou eu mesmo sem poder ser seu 

fundamento. Ai o ponto nodal da questão. O meu ser para-mim náo é captado 

enquanto tal. O que é captado é o meu ser-para-outro. Ao mesmo tempo, este ser- 

para-outro me revela justamente o outro surgindo no interior do meu próprio ser. Ele 

me espacializa, me temporallza, me faz objeto para ele - me constitui como um Em- 

si. Um ser que, afinal, tem seu próprio fundamento. Só que este fundamento 

depende do outro. Pouco importa se, ao sentir-me olhado, o olhar exista de fato. 

Importa que, numa espécie de cogito elargi, a existência do outro me é dada com 

evidência total. 

Esta a originalidade da formulação de Sartre; a partir do exame das estruturas do 

ser Para-si, encontrar o outro e conferir-lhe a condição de ser imprescindível para a 

constituição do meu próprio ser. 
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